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RHAÛYMADRÜÍ) tf.

Mae y c\nuydd anarferol sydd yn mhlilh y
Saint, oddiar pan gäwsaut Lyl'r Hymnau
o'r blaen, y fath, fel \i-id t»edd un o bob deg

o honynt yn feddiáunol anio; ac o ganlyn-

iad, yr ydýs yu awr \n cyËwtió iddynt

Ga.sfjliad o Hvi; nau uewyddinn, o waith

amrywiol frodyr a ch- ioryddyn eu plith, y
r.hai a feiddi.mt g&nu, beb i'w gelynion allu

deyd eu bö'd yn demyddio cynnyreh y hyd.

Mne yh wir y geilì dwy neu dair o hy'mnau
enwadau ereill l'oil \wdi dianc i inewn erbyu
ein gwaethaf, trwy fod hrodyr yn eu hanfon
atotn yn rhitli rhai newyddion. Mae llyth-

\renau cyut.if enw pob un wrtli ei hyiunao,
ò'diiieithr y rhai a gyfanso ldw\d g;ui y casgl-

ydd, pa rai a wahaniaethir â seren (*). Di-
clion y gwel llawer un gyfnewiadau arnl yn
ei hymnan, yr hyn a náed trwy ganiatâd
rhai, ac yn rldiarwybod i ereill. Dyben y
casglydd oedd eu gwella, nud beth yw y
canlyniad : os troseddodd, erfynîa laddeuaut,

a sicrha na ddiwygia ragor ar hymnau an-

fedrus, ond y tatta hwy o'r neilldti. Ond odid
na wel y gwir brydydd lawer o feiau, a diffyg

arch aeiti, yn y llyfryn hwn, fel mewn rhai

ereill o'i tìaen ; acy bydd yn barod i syníed
gýda'r c\hoeddwr, tiid yw " yr hyu sydd
berfFaith" we.di dyfod i fodolîaeth etto, eithr

v daw heb fod vn hir, Yr vdvfi wedi "adael
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holl hymnau yr hen lyfr ar ol, l'el y gall»

pob un a ddewieo ei rwymo gydu'r un new-
ydd, a thrwy byny feddu ar fwy o gylluwii-

der. i'el v gwelir, cymmysgwyd yr hymnau
yn y liyfr hwn yn ddiwabairiaetb, a dyfeis-

wyd dull newydd hollol i gacl gal'ael yo-
ddynt. Yn y " Mynegai" dosperthir jr hnll

hymnau yn ádau ddosparth, un yn cynnwya
bymnau at wasanaeth cyfarfodydd cybuedd-
us, a'r llall at wasaiiaetb cyfarfodydd cym-
deilhasoi, fel na bydd acbos i neb roddi

hymnau anmbiiodo] i'w canu: ac i'i dybm
hyny hefyd, rbanwyd y ddau ddosparth dau
sylw yn wahanol óVstunau, fel > gellir eael

gafael ar bymn i ateb pob acblyuur. Öu-
beitbir, gan hyny, na chlyuir fleb mwyach
yn canu yngbyích ymadael, àr y pryd y
byddont yn ymgjnnull,—na raeddw) eu bod
mewu cyugbor neu gynnadledd, nan mewn
cwrdd pregethu r.eu weddío. Byddai yn
ddoetbíneb yn y cantorioii i fj nu gwybod yn
ìnlaenllaw pa hymnau i ganu, fel y gallont

ofalu am dônau addas Barnwyd y gallai

yrychydig hymnau newyddion Seisnig sydd
ar y diwedd, l'od yn ddefuyddinl yn absen-

noldeb y Llyfr Hymnau Soisnig. Wedi
hysbysu cyramaint à hyua, ilioddir y cyfan

at wasanaeth y Saint, ac i l'od dan fendith

Duw er eu dedwyddolij gau eu liulYdd iras,

J. DiVU.



M Y N E G A I .

IIYMNAU CYFARFOUYUU CYHOILDUIJS.

Adferiad.

lieiidigedi-: fydilo'u Ce
Y boreu ddaeth.a'i ni

Anghddau.
Gwyn fyd y rtiai 511 le

Hotl uiiii iirtlni ju "<il

P.1'111 tiUtau iim far

I'.i'in wjlwn ain eiii

Bedydd.
Ar l.in y dwfr sefyll w
Êdiychwu ar yi Oen. .

Ft'jciil liiii weltbredo
O ddjuinii, p.i'm atos

Babilon.

O deuwcli allan 'nawr
O.l'iodyr, ffowtl, o lìa

Yn llwyr dinysti ii tt.i

Diolchyarnth.

Clodforaf fj Nliutl uef
Cyn..iieil riiiiyl uef ..

Gw.titli melys uiti 11 yw
Moliamitis fyddo ein

Moliaiiaf byth fy Nttw
Molianwcli Oiiu w, yr
O caiiHii fawl somar
Praise God fioin wlio ]

Dyfndìad Crist.

Eiu lesn ârl ei dl'igf.i

<ial.ua llivjili:ui'r dda

I

Mac'i lioicii'u asotáii 1 <-Q

Mi wu y daw etn Ci ìsl l'i'i

Pa beiii yw'i aiwjdd l-il

EfeiHjyl.

Betb a welwjd jn y ne 2

D.itih auael i waeicd líil

liaetli ef-iigyl lejruas 91
Diolthwn i'u Tad nef
lìwim giefydd edi'i 173
lìl'eniiyl Ciista elo dr 151
Ewcli i'r lioll fytl, ine 17
Fe ddadgitddiodd D11 . 40
Fe wawriodd hyfrytl 83
Heiilfjch i'r djt.ti, y 121
Llwyddo wnelo'r fwy 181
Mae banerau'r nef yn 28
Mi «n foit efentyl yr ûl)

O denwcb i'r lil, lle 5
Ust! clywch air yr Ar S4
Wlial was w itness'd 181
Yii llwjtiiio niíie'r efe ltiy

Yr efiíigjl a ddadgud 78

Eglwys.

Duw osudodd ynei tly 119
lijiuii \ cj íaiiiinoil ne 2â
Njtii, O Ddow, dy sei 4

Erlid.

Dríueaf diwj jr rtlid (iO

Fe adtlawotlil hieiiui- 22
tr cjiiiinajiit yw'r cn 6p



Gwahodd.
B.'lli >\Vr ülnan' syrtd

Deuwch, ho'l rtrigoh

l».K'«i paubsy'unfnno
Enai i swerih 'awi t\

Peldiflrtiali V >ah. fell
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Hnk ! 'lis Jehovah'a
Mae Dliw } i! salw 'na

O hefbaduiiairt, irow
Pa'in na chrednch eiu

Çaer idyw galwari Dti

Yíi 'a'wr itiáe"'Duw rn

(ìweddiau.

Arsíwydd srasnl, rlio

Ai'jlwydd, neitha <li

Llawer syíld o'ih weis
Yuinerttiwti ynol ti.ei

Sríon.

E'tr\chiis i addewid
rs'lad <lda í-y 'ti aros

0, Cewcb vii llno' -drt'

inoi hyfry.d fydd yn
Pan ddelo'i Saint oll

IV» ch hi'. Ilawent d

Yn Si'iuii li\ ilil y Saint

Teyrnns.

Atn dcMiia.s lèsii hned
Dftl.uch i'i dej 1 1: is..

Onw anfonodil Oeii ei

!)y itey iims di ein nei

Dyma dej rnas a snytl

Mae'i u.nreg a rtoi n \<1

Mae v i'eti nas wedi d

Yg.U<'",'fa<lia\veloikl

Yn ey taf cei-iwch ii

Ymfudo.
15(i Yn iaeh ! i Itawb yn a 73
88 Yn i.n li ye bichl ütl 137

jgj 1 r Amn/maetaatt.

SíijCa'r Saint ain boh »..r kí»

I30|ciod f.i i'i dyn !i>i'iin liiö

lö3)Cvnimaiifa ettu «tnaii 18

14 lcbwi, ie'nctyd mawr 171

\

7 Oaelh lesn Ori'-t o'r IH)
10 l>aeih yrant i fciìtioii 79
li7 jl)aw, d'aw .. 112
''- Oaw \r ainser pryd 183

Dwyfaw y diwyd «ne 128

lfiR
jOydd fjorplitws etto i 5S

Jl5
nyiin foien Sabhmh 50

joo Dyma Sabb'oib wedi'i 37

lUg.Er i ni solli'r ddelw 38
Fe ddaw Michael yr 102
Feddtlid profi p.di pe IfiO

lfSI,Fel hyn v d'wedodd Ll 140
159 Geiiiau f)uw sýdrt \n 184
35|Hoífseiritiaiiyrt\drtia 132
47 l.lawi r syrtd yi' «wiih !)5

81
, Mae'n wir v «\v\ \v:i lly 41

•0 Mue ufyd.liiaii i rii iau ;í:j

IH5 Mi lys yrtyw üeirian'r 175

Ò,'»wyu fyii j rtynion 3

Ç3 o, ihor hardii fydd yr 18

Irto Pa D.'.iiw \ n mhlitb y 18

so Pwy sy'n iiieililn yr Ki7

93 Pwy \\i'r uii rteg íron I7d

51 .
Ilbyw foioe.ld didiai 82

8 Y Ollw adili.la eieill 71
24 Y dyrtrtian dinertdafa 21
135 Yu iitla^n yn iiilaen 99
13 Yr oidtl'Ciist ji'ì ipos 1*4



MYNEGAI.

HYMNAU CYFARfODYDD CYMDEITHASOL.

Caiia /.

(ínii gar.ad mewii uii

Ni cnwjnipa caiiarì

Cyntjhur.

Arglwydd.disgyn trwy
Aiglnydd, edrycli ai

Aig'lwydd. flt') y dyin
Arglwyilri, 'inarìael l)i

Doerì y Dyddanydd o

Hyfiyd cwnld un wai
Arglwydd Drìnw ,an

O Dad, heniiriairì cgl

O Dduw. niynèga 'na

Wele'lb «<i ion, Aigl

Dnniuti.

Ainiyw driouiaii tr«y
Fel líill sydd jii llosgi

Y doniau neful, Aigl

Gtceddiuu.

Ais'wjdd.aiiíun v Dy
Benriilhia ni O Aigl

lijriri.O Arglwjdrì, gy
jCysnra di, O Dad, dy

Dy YsbÌ-jd.Aiàlwjild
IVn gwrandewir aan
Gwranriaw , Arglwydd
O Aigl»yi'd, dyio iui

O, Aiglwjdd »r.i8ní, n

O, Ddrì o'i ut'f. gwinn
Yn arirorìd geinan «

!\laivl i Dilmo.

rl.'rìlunMi Drìnw hoti

CwIiiiiw n ,deii!uSe!nl)

l'.yma ilestun nrw jtld 187

ü Irorìyi a chwioiydri 185

Fairanieitt.

Ei cof gwuéwch h> n 15S

H"ffyw coíin am fai 118

P..n yn colio am fai w 87

Y mae cotio angeii'i 4ö

Seioit.

Bte mai'i w liifl, a'i in 1(13

Oraw niiie'i gamji a 102
Eiiijclial' 'inlaen o li) 130
(iniaitdaweri nef a da 126
HjImiI jrìjw Iìiiii j 14S

I fynydd Seion o fj 2-S

Niri oes yiua ond gor 127
Ni gawn fyiiéd maes 31)

O Stion, iiaii lnMjli 104

Yìiiaíiai'l.

Aingylcliiadan sjrìrì yii 4(>

Ai rìrìi«erirì djfld ji w 27
Hìiaid jniarìacl o'ii cy 5i

Ymgyjarfod,

Anwyl fioclji a cliwi 34

Caw u rirìeelneii nedfa 106
Moi liyfijd y« cjfar 85

Ÿr Amrywiaethau.

Ani v ne« yrìrìioli da . 146
liglu'ÿriri, g'il« i dy 15

Arglwydtì grasol, i tî<> 172

C'iiiWl' j i) lijfi jd.. . , 152
Clod siii gíefydd jn I«S

D< cli gjóa nii ; di w 71
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Oerhyniwcli 'nawr yr
Hinlciiwii heunyddam
Dyma gyfle newvdd in

Dy Ysluyd ili, ó Aro|

Ëin tireiiitian mawr
tv gawn,fegawii fed i

Fel milwyr denriun
Prodyr anwyl a cliwi

Hoff yw triao gyda'r
Mawrygwn eiti lirein

Mor byfryd yw cyind

105 NJi. f'ndyr nn aalon »«
C(i O, ly nirortyr a cliW o 4't

64 O. tiod.sWe stienalli 103
1 1 1 O . inoi hyfryd «« e 30, (."»

144 l
J an w.iwiiodd y liore 7<i

139 Singpraisea, Obrethr 19«

44 Tyr'd, Yslnyd Glân 149
50 Wele, moi ddymunol 70
157 Yn ffyddlawn fe fu Jot 177

45 Yn mlaen inat'i samt ìno

lôOÌYsbryd yr Ar». fel tân 53

EGLURHAD O'R MESUR\L.

M. C. yw Mesur Cyffredin.

M. C. D. yw Mesur Cyffredin Dwbl.

M s. yw Mesur Salru.

M. B. yw Mesur Byr.

M H. yw Mesur Hir.

M. H. D. yw Mesur Hir Dwbl;

M. N. vw Mesiir Neillduol.



HYMNAÜ.

J M. H,

Y boreu ddaeth, a'r niwl sy'n ffoi

!

Gwel faniar Seion yn ei hyd !

Goleuach dydd sy'n gwawrio 'nawr

Yn ogoneddus ar y byd.

Cymyìau cyfeiliornad ffont

flaen pelydrau dwyfoî wîr;

Y mawr ogoniant oddi draw
Dr ar y gwledydd cyn bo hîr.

Daw llawnder y cenedloedd mewn,
A chasgla Israel oll i'w gwlad

;

Ca gweddill Juda eu glanhau,
A'u dwyn yn ol i'w Canaan fâd.

Llais Duw sy'u dweyd! rhoed daear glust;

Na throed cenedloedd rhagddo bant

:

Ei nenhol fraich ddynoetha'n gìau,

1 achub ei ammc-dol hlant.

Engyi o'r nef, a gwîr o'r ddae'r,

Fu'n cwidd, gan ddwyn tystiolaetb gref;

Fel hyn tr llewyrch Seiou maes,
Er dwyn pîi hanwyì blant i drof. *



2, 3 HYHNAC.

2 M. N. 8, 7.

Beth a wclwyd yn y nefoedd '.

Angel yn ehedeg lawr.

A oedd rhywbeth ganddo'n dyfod í

Oedd—efengyl Iesu mawr.
Y niae hono i'w phregethu

I bob cenedl, llwyth, ac iaith—
I'r holl bobloedd ar y moroedd,
Ac ar wyneh daear faith.

Onid oedd efengyl genyin ?

Oedd—braidd rif y tywod mân.
Wel, heih yw'r efengyl newyud
Hen efengyl fu o'r blaen.

Dynia'r un bregetbai Pedr,

Dyraa'run bregethai Paul
;

Dyma'r un hregethwn ninnatf,

Mewn awdurdod ar cu hol.

P'le nior hir y bu'r efengyl ?

Yn ei " hymadawiad'' bu.

Beth a ddaeth o'r rhai fu hebdùi ?

Duw yn Fam^r cyfiawn sy.

Cnwd ni cheisir lle nishauwyd,
Na dydd goleu lle bo nos :

'Nawr llewyrchu rane golcuni

—

Na foed neb yn jjwel'd yn groes.

3 M. N. llau.

O, gwyu fyd y dynion sy'n ufyddhau 'nawr

T gyfraith y nefoedd, eu braint sydd yn fawr;



Er ìddyní gael erlid a dirmyg y byd,
Cânt fynod i Seion ar fyrder ynghyd.

Teyinasant gyda Christ

Am fil o flynyddoedd, heb un yno'n drist.

dan ei winwydden eistedda pob un,

A dan ei ffigysbren, heb neb yno'n flin,

Yn gwledda'n y deyrnas addawodd eu Tad
1 Abra'm, ac Isaac^a Jacob, a'u hâd.

Gwledd pasgedigion Uawn,
A gloyw win peraidd, yn newydd a gawn*

J. T— S.

.;- m. h.

Nyni, O Dduw, dy seintiau, sydd
Yn addef nerth yn ol y dydd

;

Y sawi a ddel i'n heglwys ni,

A wêl dy í'awr weithredoedd di.

Yr un wyt 'nawr ag oe't erioed,

Yr nn tragwyddol etto i fod
;

A ninnau, 'th saint, sy'n eglurhau
I)y nerthoedd gwyrthiol i barhau.

Yr un yw gomchwyliaeth gras,

A'r awr dyiifodd gynta'i maes;
A'r un mor rhad drugaredd Rbi,
Can's digylhewid ydwyt ti.

Pwy yn un lle all ddweyd yn ilyu,

\'u erbyn gwyrthiau'r dyddiau hyn,
Heb fod yn groes i'r 'sgrythyr lân,

Am nerthoedd glwys yr Ysbryd Glân,



-tí HMNÄÜ.

O, deuwch, wywedigion byd,
Ani nawdd i'n harch, O fíbwch mewn pryS;
Dewch gloffion, deiüion—pob rhyw raî;

Edifarhewch, cewch eich iachâa.

Tafodau newydd hynod iawn,
Trwy Ysbryd Duw yn byfryd gawn -

r

A'r doniau oll, nyni a'u medd,
Credinwyr herrdd Efengyl hedd.

O, Arglwydd, saf o blaid dy saint,

O'th nefol fro dylifa'th fraint,

'l'th deyrnas wyrtbiol fyn'd ar led,

Ac anffyddlonidid roddì cred. c.

5 M. N. 12au.

O, deuwch i'r tir,lìe d*wedodd yr Arglwydd;
Holl garwyr y gwjr, ffowch, fibwch rhag yi

afíwydd;
Mae'r digter gerlîaw, a braw'r ftttnuwiolion,

Sef dystryw y cyfryw ni ddeuant i Seion.

Moliarn Fc Duw am dangos dihangfa,

Lle g •• :;ael byw pan dywallter ei

far .

.

Adferwyd trwy'r angel 'refengyl dragwyddol,

(Yn lle traddodiadau, caed doniau ysbrydoî),

Yr hon a bregethir trwy'r byd er tvsiiolaeth,

Ac yna difodir yr anwir ar unwaith.

Moliannns fo Dt;w, &c.

•£r iddyntddidàvmu'icyfammodtragwyddoí,
Trwy ladd gweision lesu, a gwadú'r iawn

reol

:



hym:uu, 6,

7

Oud eütvaith adferwyd hi gan y Gorachaf,
Mae'nawr gydaseintiau y dyddiau diweddaf

Moliannus fo Duw, &c.

Fe dd'wedodd yr Iesu cyn iddo ddyrchafu,

'R anfonai ei Ysbryd i dywys a dysgu
Yr holl rai a gredant, fo wedi 'u bedyddio

—

Pawb geîdw 'i orchymynion i gyd, heb ddi-

ffygio.

Moliannus fo Duw, &c.

Yr un yw yr fesu yn awr â'r pryd hyny,
A'i holl addewidion sydd ífyddlon hebballu;

M wynheir yr un Ysbryd,ac hefyd ei ddoniau,

Yr awrhon yn eglur yn eglwys y seintiau.

Moliannus fo Duw, &c. u. R.

6 M. N. 7, 6.

Diolchwn i'u Tad nefol

Am yr efengyl lon,

Ddadguddiodd ef i'r ddaear
Yn y genedlaeth hon ;

Mae hon yn llawn bendithion

—

Arwyddion, 'rwyf yn dyst,

Yn canlyn y rhai greda,

Fel d'weda Iesu Grist. j. t—S.

7 M: S.

O, Arglwydd grasol, nertha ni

I droedio llwybrau union,

Hyd nes y byddom oll trwy ffydd

Orchfjgu ein gelynion. T. q.



8, 9 HYMNAÜ.

8 M. N. 9, 8.

Mae'r gaieg a dorwyd o'r uiynydd
Yn treiglo trwy'r gwledydd yn gìau ;

Y deymas wir addas ddiwreiddia,

'R oes yma, holl gynnydd 'ruu gau

;

Yr Iesu deymasa mewn heddwch,
Mae'n agos lonyddwch ei saint,

Yn Seion hyfrydlon fe'n gwelir,

Mewn agwedd. lon eglur, heh haint. s. k.

9 M. S.

O frodyr, ffowch o Babilon
I Seion am eich bywyd

;

Ei chwyrup a'i dystryw sydd gerllaw,

Ei chur a'i braw dychrynllyd.

Ar anwireddau dynol ryw,

Fe graffodd Duw y nefoedd
;

Rhydd iddynt phiol lawn o lid,

Am erlid ei hoff bobloedd.

Mae Crist yn gweled gwawd dibaiiì

Holl ddeiliaid teyrnas Satan;
Mae'n gweled hefyd boen a chur

Ei frodyr hoff ei huuan.

Y hyd nid adwaen Daw na'i blant,

Ni welant chwaith ei deyrnas
;

Maent fel y d'wedodd Crist ei hun
Wrth un, sef Nicodemus.

"Oddieithr geni dyn drachefn,

Mewn trefn o ddwr a'r Ysbryd,



10

Nid aiff yn wir i'm teyrnas, cred,

I weled fy mawr olud.'
5

Myn Dun ei feibion cyn bo hir,

Ynghyd i dir heddychol
;

Arilwysir hefyd ar y byd
Ei lid o lawer phiol.

Ond gwelaf ddinas draw trwy ddrycìt,

A gorwych gadarn gaerau

;

fewn i hon caf ddiogel fyw,

A Duw yn amddiffynfa.

0nd i mi gywîr ddilyn Crist,

Trwy flinfyd trist a rhwystrau,
Fy nerbyn gaf i'w gynhes gol,

A'i anwyl siriol wenau. K. a

SO M. N. 6, 4.

Dy Ysbryd, Arglwydd mawr,
O anfon ef i iawr,

I'm nefolhau,-

Fel ho gwageddau'r hyd,

Yn marw yn fy mryd,
A chwantau cnawdol gyd,

Ac yshryd gau.

Oyfeiliornadau'm hoes,

Dy air i'r rhai'n sy'n groes

:

A moes i mi,

Ryw adnewyddol nerth,

I'w gyru draw yn gerth,

A dangos hefyd werth

Dv aherth di„ —



1 I, 1- HVMNAU.

II' M. N. 7, 6.

O, ddynion, pa'm aroswch ?

Pa'cn gwnewch chwi oedi cy'd,

Heb gym'ryd eich bedyddio ?

Mae heddyw yn llawn bryd
;

O, codwch groes yr Iesu,

Ei iau sy'n esmwyth, jjwn;

Cewch nerth ei ddwyfol Ysbryd
I esrnwythâu eich pwn.

A'r nef a'r ddaear heibio,

Cyn pallo geiriau Duw
;

Ffordd gul yn unig drefnodd,

Er achub dynol ryw
;

Rhaid ufyddhau i fedydd,

Er dod i deyrnas Crist,

Ac er maddeuant pechod

—

Mae'r Gair yn eirwir dyst. m j.

12 M. N. 8, 7-

Bendigedig fyddo'n Ceidwad,
Am adferiad gwerthíawr râd ;

Aed yn mlaen mewu rhwysg ei deyroaa
I bob dinas a phob gwlad

;

Frodyr tirion, er d'ystyrwch,

Byth na pheidiwch ddweyd y gwir,

Dnw a farn ei holl elynion,

Ein caseion, cyD bo hir.

Fan fo'r byd mewn gwae dychrynllyd,

O mor byfryd fydd y saint,



tëS

Gyda'r Icsu yn ei garn,

Âc yn canu heb un haint;

Cawn bryd byny gyd-deyrnasu,

Gyda'r Oen ar Seion fryn, . .

Os parhawn ni hyd y diwedd

;

Duw'r gwirionedd dd'wedodd hyn.

Gan nad oes dim cyfnewidiad

Yn ein Ceidwad mawr ei ddawn,
Ni newidiodd ddim o'i bethau
Yn ei d, maent oll yn iawn

;

Apostolion a phrophwydi,
Idd ein dysgu yn ffordd Duw,

Doniau gwyrthiol a ganlynant
'ílhai a gredant, eglur yw.

Er fod dynion hunan-ddoethion
Wadant roddion pena'r Nef,

'N rhoi haeriadau nad oes eisieu

Rhai o'i ddoniau gwerthfawr ef;

Gau-athrawou ynt annoethion,

Hollol groesion i'n Duw ni

;

Rhith dduwioldeb sy'n eu meddiant,
Canys gwadant ei grym hi.

Rhai sy'n ufydd i DJuw'r nefoedd,

Ddont yn lluoedd o bob lle,

I dir hyfryd yr addewid,

Maes o'r gofid, medd Efe;
Cur a galar ffoant yraaith,

Troir ein gohaith yn fwynhad,
Gwel'd ein Brenin yu ei degwch
Gawn, a phur hyfrydwch gwlad»



13

Bendigedig fyddo'n Ceidwad,
Am ddadguddiad yn eu gwydd,

Ac am arwydd o foddlonrwydd
Ein*Pen-IIirydd yn ein llwyddj

Er fod byddin yn ein herbyn,
() rai cyndyn yn mhob gwlad

;

Mae gwir obaith buddygoliaetli

Yn aríbgacth Duw ein Tad.

l'an fo'r Iesu mawr yn dyí'od,

Fe fydd trallod trwy'r holl fyd

;

Llwythau'r ddaear gy
rd-alavant,

Pan ei gwelaut, ânt yn fud ;

Rhat sy'n awr yn cenfígcnu,

Wrth braidd Iesullou a'u llwydd,

Gânt eu sathru gan ein Brenin.
Gyda'i fyddin, yn ein gwydd ! r.

Í3 M. c.

Yn gyntaf ceisiwch deyinas Dduw,
Na cheisiwch olud byd

;

Y trysor goreu ceisiwch chwi -

}

Mae'r lleill i'w cael o hyd.

Mae'n fwy o les i enaîd dyn,
Na'r byd a'i olud mawr,

I ryngu bodd ei ntifol Dad,
A gwneyd ei gais bob awr.

Bydd hyn yn olud o barbad,

Nas gwyr y byd ei l'aint

—

t'ael ctifeddu Seion Duw,
A thrigo gyda'i saint.



14, !ô

Caniadau Moses ac Oen üuw,
Fydd yno'n boddio'r glust

;

Ceir drachtio'n llon o'r newydd win,

Yn neithior Iesu Grist.

J4 M. N.

Mae Duw yn galw 'aawr,

O gwrandewch

;

Mae'n cynnyg rhoddion mawr,
O gwrandewch

;

Er bod i Dduw'n anufydd,

Maddeuant gewch trwy fedydd,

A gafael ar wir grefydd,

Os gwrandewch.

Mae Duw yn galw 'nawr,

Pa'in na ddewch ?

Mae'n cynnyg rhoddion maf,
Pa'm na ddcwch ?

Cewch eglurhad yr Ysbryd,

Ynghyd â'i ddoniau hyfryd,

I'ch tywys tua'r bywyd,
Pa'm na ddewch ?

J5 M. N. G, 8.

Moliannaf byth fy Nuw
Am drefnu bedydd dwr;

Mae ordinhad o'r nef
Yn golchi beiau'n siwr;

A'r Ysbryd Glân sy'n dod i lawr,

Sy'n proü i ni ry wbeth. mawr.



'Ö, 17 HYMNAU.

16 M. N. 8, 7.

Pa'm na chredwch ein tystiolaeth ?

Pa'm na phrofwch bob peth sydd?
Pa'm na fynwch gael goleuni,
Tra mae 'nawr yn oleu dydd ?

Pa'm na charech feddu sicrwydd,
Yn Ue gobaith gwan a chred ?

Pa'm na chydiwch yn y sylwedd,
Yn lle'r cysgod diddym red ?

Pa'm na hoffech gael y doniau

—

Dawn i bawb fel myno Duw ?

Pa'm na chredwch 'r.awr mewngwyrthiau,
Tra mae'r Hwn a'u gwnaeth yn fyw ?

Pa'm na charech ddawn i wella,
A mynegi peth i ddod,

A llefaru mewn tafodiaith,

Tra mae'r hyn " o ran" mewn bod ?

^a'm y credwch " rith duwioldeb,"
A chan wadu'n llwyr ei " grym ?''

Pa'm y dysgwch chwi bob amser,
Tra nas gellwch wybod dim ?

Pa'm na roddwch lwyr ufydd dod
I holl eiriau Brenin nef,

Fel y caffoch wir wybodaeth,
Trwy ddadguddiad, ganddo Ef ? •

17 M. H.

O bechaduriaid, trowch mewn pryd

—

Arbechu mwy na rowch eich bryd;



HYMWAU. 18, 19

Ond ffowch ara rad faddeuant Duw,
Ag ysbryd prudd a cbalon friw,

Y taliad cyflawn ar y pren,

A roddwyd gan Enneiniog Nen,
All glirio'ch beiau mawr a niân,

A'ch arbed rhag haeddiannol dân.

Os ufyddhewch, cewch ffafr Duw»
A thrwy ei Fab ef fythol fyw :

Mae'r fraint yn rhad, a thaer yw Ef
I annog dyn i wrando 'i lef. *

i3 M. N. 8, 7.

O, mor hardd fydd yr olygfa

Ar y dyrfa yn y wlad,

'îthon addswwyd gynt i Abra'm,
Isaac, Jacob, ac i'w hâd

;

Yno ceir o basgedigion,

Ac o newydd îoyw win.;

O, am fod yn un o'r dyrfa,

Yn nghwmpeini Mab y dyn. t. g..

49 M. N. 7, 6.

Pa Dduw yn mhlith y duwiaa
Debyga i Dduw'r saiiit,

Yn raedru iachâu'r cleifion,

A rhoi 'ynt bob rhyw l'raint ;

îlhydd ddoisiau ei Lân Ysbrytì,

Rai hyfryd, i bob nx>,

I'r dyben o'u perffeithio

Yn debyg iddo'i hun. T. g.



20,21 HYJWNAl.

20 M. N. 7, 6.

O, Dad o'r ncf, gwrandawa
Ar ireddian taer dy blant,

A gyr o fysg dy bobl

Bob rhyw amralicuon bant

:

JVlewn fFydd aed cin bcrfynion

I'r làn i lys y ncf,

Fel caffonteu costreli,

A'u lnttcb ganddo Ef.

Gwnawn wcdiìio racwn gwirionedd,

Ac yn yr Ysbryd Glân,
Oblegid Duw sy'n gwybod
Pwy fedd gydwybod Ifln :

Na feiddiwn atyr orsedd

Heb hyder llawn yn IS'uw :

Heb ffydd yn enw'r leso,

Ein gweddian byth ni clilyw,

O Ddaw, gwnaeio calonau
Yn hr<\s\\yl teimlad dwys,

A*r hyn a Pom yn ofyn

Gwna ùi e'n beth <> bwys:
Dnd gariad yn ein geiriau,

Taerineb yu ein llef,

A gwylder yn cin hngwedd,
Cí :m agor in' y nef.

21 M N. 9, 8.

Y dyddiau diweddaf a wawriodd,

Vr ansel a draethoJJ \drefn ;



HYMNAU. 22, 23

Yr Iesu ddewisodd ei weision

I drin ei achosion drachefn.

Mae heddyw yn galw rhai gwaelion,

A'r doethion yn cilio naill du,

Ondpau ddel ei hunan i Seion,

lìydd gwiie i elynion ei lu. R. e.

22 8, 7.

Fe addawodd Breniu nefoedd
Ga'dd bob gwawd a dirtnyg byd,

" Os erlidiwyd fi fel Brenin,
Gwaeth fydd ar fy neiliaid gyd

;

Gwyn eich byd y rhai sy'n ffyddlawu,

Ac a baro gyda'm gwaith, g

Chwi deyrnaswch gyda'ch Brenin
Am ryw fil o flwyddi maith."

Gwawd y byd 'ry'm yn ei erfyn,

'Nol addewid Breninnef;
l'ob drwg air gan anghredinwyr
Gawn am fol'i 'i enw Ef

:

Yn ei enw ef y gweddiwn,
Am ei nertb i fyn'd yn mla'n,

" C«ncrwyd, concrwyd ein gelynion,"

Draw yn Seion fydd ein cân. —
23 M. N. 7, 6.

Galara llwythau'r ddaear,

Pan ddelo M;iby Bvn
;

Ac am na chredant iddo,

H.wv brofdnt ddial blin.



•24, 25

Ond, clywch! gwyn fyd y cyfryw

Fo'n credu'n Iesu cu
;

I'üii ga y lleill eu poeni,

Cânt hwy eu cipio fry.

24 M. N. 7, 4.

Mae y deyrnas wedi dod,

Yn ei hadeg,

Heb un diwedd ami fod,

Byth ychwaneg
;

Hon a dorwyd megys maen,
Draw o'r roynydd,

Ac a drei^la yn ei blaen,

Dros y gwledydd.

25 M. N. 8, 7.

Dyma y cyfummod newydd,
Siorbawyd gan Iesu Grist;

;Fawb a'i gwrthyd, ac a'i tora,

'Nydd y farn cânt amsertrist:

Dnw oedd yn yr ben grfammod
Gyda'i blant yn foreu iawn,

fìyda'r Iesu caed ynewydd,
A'r benditbion yr.ddo'n llawn.

Daeth yr angel â'r efengyl,

A'r bcndithion yn ei dydd,

Dyma'r " amser a'r amseroedd,
" A rhan amser," yn eu rhlf:

Yr un angel welodd Ioan
Yn ehedeg yn y uef,



hymnau. 26, 27, 28, 29

Daeth un arall i'w gyfarfod,

'Ni rhai gwael i gael o'r wledd. —
26 M. N. 8, 7.

Tegwch bro, Uawenydd daear,

Ydyw njynydd Seion draw,

Yno cwrdd y saint â'u gilydd,

Yuo Iesu hefyd ddaw;
Ac l'e'u dysgir bwy yn nghyfraitfa,

A gwybodaeth gwir Fab Duw;
Yno rhudiant yn ei lwybrau,

Yno hefyd byddant byw. T. g.

27 M. N. 6, 8.

Ar ddiwedd dydd yr wyl,

Mewn fawyl y byddo'r Saint,

Yn moli'r Arglwydd cu

rim gael meddiannu'r fraint,

Sef cael mwynhad tra ar ein taiîb,

O'i hur Ddyddanydd yn ei waith. i. r.

2S M. H,

I fynydd Seion, O fy mbiant,
Eich dygaf oddi yma i bant,
i gyd-fwynhan'r ddedwyddoî wlad,
Ordeiniwyd 5 chwi gan eich Tad. E. £.

29 M. N. 8, 7.

Mae banerau'r neiya chwr.rae,

Hedeg mae'r efengy ì hon ;

RhaJd i'r lesu mwy deyrnasn
Dros deríynau'r ddaeur gron :



-50, 31 HYMNAtî.

Gwael yw gweled llwythan Israel,

Dîm ond hyiiy wrth ei draed

;

Rhaid cael tyrfa mwy lliosog

I glodfori'r dwyfol waed. j. T.

30 M. N. Hau.

Gwir garíad mewn undeb, a chariad mewu
gwres,

Sy'n gariad a bery, gwna byth, er ein lles;

A chariad at frodyr, a gweision ein Duw,
Sy'n gariad a bery i r Saint tra b'ont byw,

M. J 8.

31 M. N. 7, f>.

Cydunwn, deulu Seion,

Bob un i foli Duw
;

Ei Ysbryd Glâa rydd ioí,

'Nol ei addewid wiw
;

Bendithiwyd y propbwydi
A'r patriarcbiaid cu,

A'r apostolion ffsddlon

Fu'n ddiwyd gyda'r lla.

Benditbiwyd yr hen deidiau

Mewn llawer tlull a modd,

Trwy freuddwyd, gweledigaeth,

A'r hoff brophwydawl rodd,

Trwy weinidogaetb engyl,

A thrwy éi lais ei htin,

A thrwy j-r iechydwiiaeth

Gaed rhag clefydau blin.



32, 3á

Bendithiwyd trwy'r fafodau,

A ihrwy'r cyfieithad cu,

A thrwy yr offeiriadaeth

A ddaeth o'r nefoedd fry
;

O, canwn halejiwia,

O faw) i'n Harglwydd mawr,
Am yr amrywiol ddoniau
A ddaeth o'r nef i lawr. j. r.

32 M. N. 8, 7.

Hyfryd cwrdd un waith yn rhagor,

Er cael cynghor ar y daith,

Pa fodd rhaid i ni weithredu,

Gweision lesu, yn y gwaith
;

Gwaith yw hwn sydd raid ei orphen,

Er cyflawni dyben Duw

;

O, am ymdrech yn y gorchwyl,
Frodyr anwyl, tra f'om byw.

Yn freninoedd ac ofifeiriaid

Fe a'n gwneir ar Seion fryn,

Os gwnawn yma ond ymdrechu.
Gario'r genadwri hyn

;

Cawn pryd hyny heirdd goronau
Ar ein penau, am ein gwaith,

A theyrnasu gyda'n Iesn

Am ryw fil o flwyddi maith. i. r.

33 M. H.

Mae ufyddhau i eiriau Crist,

¥n symud ffwrdd bob trallod trist,



34, 3Ö HYAIN/fü.

A'r Ysbryd Glân rydd ryfeJd fraint,

Sef dwyn tystiolaeth i'r holl Saint. m

34 M. N. 8, 7.

Anwyl frodyr a chwiorydd,

Cawsoin etto newydd frainl

í ymgasglu at ein gilydd,

Er cael cynnal ein cwrdd sainl

Yma cawn ni ddwys gynghorion,

Gan y gweisiou, er llesâd,

Yma cawn ni o*r hendithion

A ddanfonir i;an ein Tad.

Yma cawn ni brophwydolîaetb,

Dawn f.wybodaeth oddi fry,

A llefaru â thafodiaith,

'Rhon gyfieithit oll i ni

;

Yma cawn ni bêr ganiadau,

Adeiladaeth i ni hydd ;

Poh rbyw ddawn a gawn yn ddìat»,

Duw o'i ras o'r nel' a'u rhydd. I,

35 M «
N

(), dewch yu lluoedd Uon,

Holî gýrau'r ddaear gsoj»,

I Seion wiw,

G«ir ddinas Dow yw hofo

Mae Ef yn f»lw'i eidde gwiw

fysg poh iaith o ddynol ryw,

gwreng a'r bonedd hefyd,

I'r hvfrvd wlad i fyw.



bymiuü. 36,37,38

36 M. N. 8, 7.

'O, mor hyfryd gweled brodyr

A chwiorydd yn gytun,

'N myn'd i Seion gyda'u gilydd

1 ddyrchafu Aîah y dyn
;

Gweli yw gwneuthur brys i fyned,

Yn 11 e aíos yn rhy faith,

Ar fy siwrnai mae fy meddwl,
Buan gwelaf ben fy nhaith. m. j—-S.

37 M: S.

Ein lesu âd ei drigfa wiw,

At ddynol-ryw y dychwel

;

Ac ni gawn wledda gydag ef,

Bob un yn Seion dawel.

Daw'r pererinion sy'n y bedd
I'r làn mewn hedd bryd hyny,

î gael mwynhau'r orphwysfa dêr,

Mewn pleser, fel un teulu.

Pawb oll mewn uuol fawl

Yn canmawl y Gwaredydd,
Am ei drugaredd rhyfedd râd

I'r rhai fu'n ngwlad y cystudd, j. s.

38 M. S. D.

Er i ni golli'r ddelw wiw
Fel dynol-ryw yn Adda,

Daeth Iesu Grist i lawr o'r nen
I Fethlehem Euphrata,



59, 40 HYMNAU.

Er niwyn ein codi yn ddiffael

O <:yflwr gwael marwoldeb,
A'n dwyn yn dêr i gyd yn oì

I'w fythol biesennoldeb. j. r.

39 M. N. 7au.

Ni gawn fyned maes o law
I'r hyfrydol dir sydd draw;
Canwn i'n Gwaredwr cu,

A wnaeth drefnu'r ffordd i nî.

Pan ddaw'r Iesu lawr rhyw ddydd,
Gyda'i anwyl Saint y bydd

;

Dyna'r pryd y cawn heb drai

Bob danteitbion i'wmwynhau. M. i- s.

40 M. N. 8, 7.

Fe ddadguddiodd Duw'r efengyl

Welodd Toan yn y nef

;

Pawb a gredo ei nhregethiad

A gaiff diysor ganddo ef

;

Caiff fwyuhau y dnniau hyfryá

'Nol cwyllys Duw ei hun,

Pawb i fedydd ufyddhäo,

GaiS' y rhain, medd Mab y dyc.

Yr efengyl sydd yn allu

Duw, er iechydwriaeth dyn ;

Pawb dderbynio'r trysor hwnw
Gaiff wybodaeth iddo'i hun

;

HYsbryd Glân sy'n tystiolnethu

JFod y Saint yn blant i Dduw,



HŸMNAO. 41, 4'J

A'r arwyrldíon sydd yn canlyn,

'Nol fel d'wedodd Iesu gwiw. T, B.

41 M. s.

älae'n wir y gwywa Uysiau'r haf,

A'r blodau braf a syithiant;

Ond geiriau Duw a saif inewn bri,

Hwynt-hwy bytb ni ddarfyddant»

Er f'od y dail yn syrthio lawr,

A'r mawrion goed yn crino,

A phob rhyw degwch sv'n y byd
O hyd yn myned heibio.

Er hyn i gyd, mae Duw yr un,

Heb derfyn i'w fodoliaeth,

Na chyfneuidiad byth i fod,

Na chysgod trÖedigaetb. J. b.

42 M. H.

O, canwn fawl soniarus mwy
î'r Hwn fu farw ar y pren

;

Fe ddaeth i ni, do, fywyd trwy
Farwolaeth lesu Grist, ein Pen.

Er fod yr hoeliou llymion trwy
Ei dracd a'i ddwylaw ar y pren,

Ac yn ei ysllys ddirfawr loes,

Un gair yn groes ni ddaeth o'i ben.

Cyliawnwyd gair y prophwyd cu,

Gan íesu ar y groes bryd hjTn;
Dadganwn ninnau ddyddiau'n hoes,

Ara ingawl loes Calfaria fryn. i. e.



43, 44, 45 iiymnaü.

43 m. n. a, 7.

O, fy mrodyr a cltwiorydd,

Nid yn'n hamser yma'n bir,

Cawn fyn'd ymaitli yn dra huan,
I fwynhau'r dedwyddol dir;

Gweled gawn ein Prynwr anwyl,
A fu'n dyoddef drosom ni,

'Rhwn a hoeliwyd draed a dwylaw
Ar y groes, ar Galfari. m. j— s.

44 U, s.

Fel milwvr dewrion awn yn rulaen,

Trwy'r cyfan i'r wlad odiaetb
;

Gwir edyn cariad, breichiau Sydd,
A ddwg in' fuddugoliaetli.

O, awn yn mlaen er gwaelha'r llu,

Sy'n methu ein dyfetha

;

Mae Duw yn üad, a Christ yn Frawd,
I wyr y gatrawd yma. J. u

45 M. N. llau.

Mawrygwn ein breintiau, O frodyr cytuu ;

A chanwn ganiadau yn llawen bob un :

Mae'n hyfryd i deitbio mewn undeb a hedd
Ar hyd yr anialwch i Seion a'i gwledd.

Er cymmaint y croesau sydd i ni yn awr,

O ua ddigalonwn—mae'r wobr yn fawrj
Cyfodwn ein penau, ymwaredsydd draw

—

Ein gyrl'a ddiueudir mewn hedd maes o law.



HYMNAtJ. 46,47

Tvwyllir yr liaulwen, y lleuad, a'r sêr,

—

Ysgydwir holl nerthoedà y nefbedd, gan Nêr,

Ond hyn fydd yn arwydd i'r ffyddlon trwy'r

bvd,

Maibuan daw'r Arglwydd i'w casglu ynghyd.

Mor hoff ydyw meddwl am fyw yn ddiboen,

Mcwn gwlad heb ddim blinder, yn ngwydd
fod yr Oen

:

Mae'r meddwl yn hyfryd, ond gwell yw'r

mwynhad

,

Mil gwell ydyw'r meddiant, nâ'r son am y
wlad.

Os cvmmaint vw'r gwynfyd, beth ddylem ni

fod?

Ai diwydai diog, i gyrhaedd y nod?
Ymdrechwn yn wrol—znae Duw yn rboi

nertli—
Os ffyddloti ymdrechwn, try'r ymdrech yn

werth. *

46 M. N. 8, 7, 3.

Y mae cofio angeu'r Cyfiawn
Yn fy ncrlhu ar fy nhaithj

Pâr im' adnewyddol fywyd,
Nerth ac iechyd yn y gwaith

;

Holed dyn ef ei hun,

A swpered yn gytuu. j. r.

47 M. N. b, 7,

O, mor hyfryd fydd yn Seion,

Wedi dyfod Mab y dyn,



48,49,50 HYMNAU.

Pawb yn canu pur anthemau
Yno'n wresog a chytun,

011 yn rtrodio mewu heirdd wisgoedd,

Yn mhlith engyl gwynfa i'ry,

A dyscleiria Crist ei hunan
MiiiYU gogoniant gyda'r llu. m. J.

48 M. H.

Cymmanfa etto ddaeth i n rhan,

í'r Saint ymgasglu i'r un man;
Boed pawb â'u genau'n llawn o gloJ,

I foli Duw'n well nag erioed.

Mae cwrdd fel hyn 'nol cynghor üuw,
Yu nerth i bawb i dduwiol fyw

;

Ac ynom rhoddir dwyfol dân,

I'n cymhell gyda'r gwaith yn mlaen.

49 M. N. 8, 7.

Amgylchiadau sydd yn galw,

I ymadael etto'n wir,

Mewn llawn obaith y cydgwrddwn
Ar ben Seion cyn bo hir;

Yno cawn ni gyd-deyrnasu

Gyda'r Iesu cu, ein Pen
;

Brysio, brysio wnelo'r amser,

Yw'm dymuniad taer. Amen. t. H.

50 M. N. 8, 7, 4.

Dyma fòreu Sabboth hyfryd,

Roddwyd ini îs y nen

;



51, 5S

O, am Ysbryd yr addewid,

Idd ei drenlio oll i ben

Yn ngwasanaeth, &c,
Brenin y breninoedd oll. í- R-

51 M. N. S, 7-

Dyma deyrnas a swyddogion,

"O osodiad Iesu gwiw,

Dyma'r deyrnas a ddechreuodd

Yn yr oes ag ym yn byw

;

Dyma'r deyrnas welodd Daniel

Wedi dechreu yn ei phryd,

Dyma'r deyrnas a faluria

Holl deyrnasoedd maith y byd. a. k,

52 M. N. 7, 6.

Gwyn fyd y rhai yn Iesu

A hunant yn y bedd,

Can's etto hwy gyfodir

Mewn gogoneddus wedd

:

Fan gano yr archangel

Ei udgorn yn y nen,

Cydgesglir yr anwyliaid

I gwrddid fiy â'u Pen.

Rhyw liaws mawr o'r blaenfl'rwyth

A brynodd Duw o'r byd

—

Y cyfryw nas balogwyd

—

Esgynant oll yn nghyd;
A'r byw fydd ar y ddaear

Yn adwaen Iesu ciî,



53, 54 HYMNAO.

Mewn moment a newidir —
A gipir gyda'r llu.

Ond gwae y rhai adewir
I aroe ar y Hawr,

Rhyw dristwch leinw'u calon

—

Éu galar fydd yn fawr;

Yr Arglwydd fry a'i fyrddiwn

A welant yn nesâu,

A ffiamnu tanllyd ganddo
I boeni'r anwir rai. *

53 M. N. 12, 11.

Ysbryd yr Arglwydd fel tân sydd yn llosgi,

Y dyddiau diwecîdaf a wawriodd i ni

;

Yr Arglwydd anfonodd, o wlad y goleuni,

'II efeugyl drag'wyddol, a'i dawn gyda hi.

Cafwyd gwirionedd yn mynydd Cumorah,

—

Dawbechgyn y goedwig i dderbyn y ddysg;

Ac wedi eu gwareiddio, ar dir California,

Hedd a Uawenydd sydà mwy yn eu mysg.

54 M. N. 8, 7.

Rhaid ymadael o'n cyfarfod,

Er mor felys ydyw ef,

Ond diolchwn i'n Tad nefol,

Am roi'r Ysbryd lawr o'r nef

;

I Pan gawn etto gyd gyfarfod,

Gweddiwn am yr Ysbryd Glân,
Yn ei ddoniau tra rhagorol,

Er ein tywys yn y bla'n. T. H.



HYMNA0. ô5, 56, 07

55 M. N. 8, 7.

Amryw ddoniau trwy'r un Ysbryd,

Duw addawodd yn ddiffael

;

I'n Tad nefol bo ui'n diolch,

Bod y doniau wedi'u cael,

Trwy'r un Ysbryd fe wneir gwyrthian,

A' phrophwydo gyda hyn,

Y tafodau a'r cyfieithad,

Eglwys Dduw sydd 'nawr mewn grym.

Üas fydù* gan y byd am danoch,

—

D'wedodd Tesu hyn ei hun
;

Y gwrthodwyr fydd y rhei'ny,

Na chânt'hrofi. byth o'r rhin.

Mae'r Gehena'n ddigon eang,

Cânteu poeni am eu gwaith
j

Hwy gânt fedi ffrwyth eu bywyd

Yn y tragwy-ddoldeb maith. —
5S M. N. 8, 7.

Frodyranwyl, a chwiorydd.

Dyma grefydd Iesu Grist,

Wed'i ei danfon i dylodion,

Pwy a ddichon fod yn drist ?

Dymà yr ysbryd a addawwyd,

Dyma wynfyd mawr ei werth,

Mae'y donîau dan eu henwau,

Gydaninnau yn eu nerth. —
(

57 M. N. 8, 7.

Dyma Sabboth wedi'i dreulio

Genym etto ar ein taith,



ó8, 59 HYMNáü.

Pwy a ddygwyd i adnabod
Ffmdd y cymmod yn ei waith ?

i'wy a gaí'odd adnabddiaeth,
Sef tystiolaeth uT :idarn gref,

Gwir fwynhad o'r anwyl ernes
A addawodd Bitniu nef ? j. r.

58 M. s.

Dydd gorphwys etto i ni ddaeth
Oddiwrth ein gwaith naturol ,•

Clodforwn Dduw mewrj hyder ffydd,
Tra paro'r dydd rhagorol. j. r.

59 M- N. 9, 8.

Mi wn fod efengyl yr Tesu,
Yn cael ei phTegethu i'r byd ;

Fe wawríodd y dyddiau diwëddaf,
Mae Duw'n myn'd i gasglu ynghyd

:

Am hyny cofleidi<vch athrawiaèth
Sy'n bei fiaith, fel rboddwyd gan Dduw,

ln ufydd dewch idd ei hanimodau,
Mae'n well na thrysorau Feru.

Mae'n drysor i'r enaid anfarwol,
Rhydd fywyd trag'wytldol i'r oll

A wnelo fol dywed y deddfau,
Heb fyned i Iwybrau y coll;

Hwy hefyd a gânt gyddeyrnasu
A'n Tisu, ein Brenin a'n Pen,

A hyny dros fil-flwydd yn gyfan,
Pan rwymir hen satan a'i sen. —

-



HYMNAC. 60, 61

@0 M. N. 8, 7.

Dringaf drwy yr erlidigaeth,

Frv mne'r Breniri ÿn fy ngwaMd ;

Er creuloned fy ngelynion,

Nid wyf etto wedi'm Uadd.

Nad pa rwystrau sy ar fy llwybr,

Nid yn ol bydd byth fynhaith;

Nid gwiw gwaed ond er tystiolaeth,

Ennill, ond yr un peth chwaith.

Gwir fod rhagfarn yn Uabyddio,

Gwir fod byd yn edrych draw
j

Etto pe baent oll yn uno,

Sant nid byth yn pl a ddaw.

Pe bai mil am un o honynt,

Pe bai'r rhwystrau fyrdd ara nn,

Etto ar alwadau'r Brenin,

Myn'd yu mlaeu wna'r Sant ei hun.

Geilw'r byd ar dde ac aswy,

'Mod i'n ynfyd, 'mod i'n ffol

;

Geilw pechod arna'i seí'ylî,

Geilw utìern arnai'n ol

:

Geilw'r ge'yn am ei athrod

—

Galwed ef', ac am ei dán !

Tra bo Brenin nef yn galw,

Rhaid i'r saut yw myn'd yn rala'n. —

61 M. h.

Paham iristawn am farw'r Saint ?

Dros ecnyd fychan 'madael maent;



62

Cânt etto ddod o'u beddau'n fyw,

Teyrnasant byth yn nheyrnas Dduw. j. T.

62 M. C.

Pa'm wylwn am ein brodyr hoff,

A'n ga.iant ni ar ol?

Dyw'r oll ond Uais ein Ceidwad mwyn
Yn galw'i saint i'w gol.

Ai nid y'm ninnau'n myn'd yn glau

—

Yn myn'd o awr i awr ?

Ond pwy ddymuna oriau hir

Wrth fyn'd at Iesu mawr ?

Pa ddychryn sydd yn llanw'n hron
Wrth hebrwng brawd i*r bedd ?

Gorweddndd Crist ei hun o'i fewn,
Gan adael arogl hedd.

Bendithiodd ef holl feddan'i saint
,

Esmwythodd galed hren

;

P'le gorwedd yr nclodau gwyw
Ond gyda'u marwoì Ben ?

Oddîyno cododd ef i'r làn,

Gan ddangos ffordd i ni

;

JV làn awn ninnau oll at Grist,

Pan ddaw ar gwmwl fry.

Yr udgorn olaf swnio'n glau,

Nes deffro'n ceraint cu ;

Dihunwch ! bohloedd dan y llawr
;

Chwi Saint, esgynwch fry î
*



HYMNAU. 63, 64

63 M. H.

Am deyrnas Iesu boed eîn llef,

Yr hon yn wir a drefnodd Ef,

J gadw'r byd i gyd o'r bron,

Os credaní yr efengyi hon.

'R arwyddion hyn, medd Brenin nef,

Ganlynant ei efengyl Ef;
I'r hwn a gredo, gallu rhydd
I wir gyrlawni rhai'n trwy ffydd,

Yn enw'r lesu yn ddiau,

Mae'n rhaid i bob peth ufyddhau;
Pob rhyw awdurdod ganddo sy

Ar wyneb dae'r a'r nefoedd fry.

Tystiolaeth bur yr Ysbryd Glàn
Sydd i gydfyn'd â hon yn mlaen;
Rhaíd i'r cenedloedd 'nawr i gyd,

(ìael cynnyg ar Waredwr byd. B. M.

64 M. N. 8, 7.

Dyma gytìe newydd ini

Ddweyd yn dda am Iesu mawr,
Y daioni dderbyniasom
Ganddo yma ar y llawr,

Trwy gael clywed ei el'engyl,

'Hhon a ddeilliodd lawr o'r nef,

'llhon yu ddiau a bregethir

Gan ei annyl weision Ef.

Cael eîn dwyn o dir estrouol,

Yn wir bobl iddo ef,



6*

Trwy ufydd-dod i'r cyfreithiaa

A osododd Brenin nef;

Cawsorn felly'n mabwysiada
îdd ei deulu anwyl mâd,

Ac i ryddid ein hadferyd,

Ac i dd'wedyd Abba, Uad.

Bellach molaf, pa'ni y tawaf?

Oni dd'wedaf, Da yw Duw ?

Rhoes ei anwyl Fab i farw,

Fel y c-jfTera ninnau fyw

;

Rhoddes hefyd ei lân Ysbryd,
Er ein harwain vn y blat-n

;

Arglwydd, dyro. 'rwy'n dymuuo,
I ni etto'th uefid dún. B. lí.

65 Al. N. 8, 7-

O, mor hyfryd gweled brodyr

A chwiorydd yn pu lle,

Gwedi casglu er gwas'naethu,

Ac addoli Brenin nef

;

I fynegu ei rinweddau,

Deisyf doniau'r Ysbiyd Gjâu,

—

Pawb yn moli a chydganu,
'N peuderfynu uiyn d yn uilaen.

Awn yn tnlacn fel llu bar.erog,

Megys arfog deulu'r ffydd,

Nes yn hollol lwyr orcb'ygu

Teulu'r fall, a chario'r dydd,

Nes cyrhaeddyd mynydd Sei< n,

Dinaa gawsom gan en Tad,



SÎYMNAÜ. 60, 67

Mewsa addewid, lle o wynfyd,
Hefyd gwaredigaeth rad,

Yno'n llawn y cawn ddyddanwch,
Heddwch hefyd sy'n y lle;

Gyda'r Iesu cawn deyrnasu,

Ac yn mhlith ei weision E',

Gwedi deibyn gwir ymwared
gaethiwed Babel dir;

Gwawria, gwawria hyfryd foreu,

Am dy weled 'rwyf yn wir. E. M.

66 M. H.

Diolchwn beunydd am y fraint,

gael ýmuno gyda'r Saint;

O, Oduw, rho nerth i fyn'd yn mlaen,
Nes cyrhaedd Seion fawr a raân.

'Ry'm yn dystion fod angylion
Wedi'u danfon i blith dynion,
I oleuo'r holl drigolion

;

Haleliwia, haleliwia. Amen. v. b.

67 M. N.

Taer ydyw galwad Duw,
Ar bawb o ddynol ryw,

1 ddod i'r wledd mae yn bar'toi

;

Danfona v.eision la

1 wahodd pawb i'w t]ý,

A pliobloedd lawer sy'n crynhoi

;

Ge'y dynion gibau gweigion,
Gwell danteithion sy'n eu bryd;



68, 69 HYMNAC

Gwelánt, bellach, mai rhyw sothach

Sydd ar fwrddau gwael y byd :

'Nol eistedd yno cy'd,

Am ymborth gwell maent 'nawr yn ffoi !

w. p,

68 M. N. 8, 7.

Hoff gan natur yw galaru,

Mawr yw teimlad ceraint cu
;

Pan hebryngir brawd i'r beddrod,

Wylir—pwy i'w feio sy ?

Gellir wylo, ond gwell cofio

Mai gwyn fyd y meirw'n Nghrist-**'

Mai anaddas yw galaru

Ar ol un na fydd yn drist

!

Ceisied dynion rym duwioldeb,

Grym a geidw alar ffwrdd—
Grym a rodda sicrwydd hyfryd,

Fod rhyw ddydd i bawb gyd gwrdd :

Dyna orchwyl gwell nag wylo

Ar ol plant sy'n myn'd i dre',

Gorchwyl ddwg pob un a'i gwnelo

Adref i'r un hyfryd le. *

69 M. N. 12au.

Ercymaint yw'rcnro sydd gy la phob enwad,

Ni raid i ni flino,— fel hyn gwnaed a'n

Ceidwad

;

Goddefodd bob dirmyg, ac felly gwnawn
ninnau,

A goddef yn ddiddig, fel darfu 'ddo yntau.



HVMIÍAU. 70, 17

Dywedodd y byddaii ninnaugael felly,

Atn hyuy ymdrechwn, na roddwn i fyny,

Nes cyrhaedd i Seiou, lle ca'r Saintym-
wared

Pryd ni ddaw gelynion byth mwy i wneyd
niwed. —

70 M. N. 7, 4.

Wele, mor ddymunol yw
Cariad brawdol

;

Undeb anwyl meibion Duw,
Sy'n rhagorol

:

Arwydd yw ein bod yn Sainí
I'r Goruchaf

;

Canwn uinnau am y fraint,

Haleliwia.

71 M. N.

Dewch gyda mi ; dewch gyda mî

;

Chwi, seintiau Duw, dewch gyda mi,;

Yr amser ddaeth, a myn'd sydd wellj
Lle dywed Duw, i wlad sy'iì mhell}
Na foed in' aros yma'n hwy

—

Mae'r dial mawr bob awr yn fwy :

Dirmygir offeiriadaeth Duw!
Ac yma nid yw'n tref i fyw.
Dewch, codwn

;
ymaith awn heb fraw,

À chwiliwn am ein gartref draw
;

Dewch gyda mi. *



72 hymnáo.

72 M. N.

Y Duw sddola ereill,

Nid yw yu Dduw i mi,

Ni fedda gorff na ihanau,
Ni chlyw, ni wel nyni

;

Ond y maegenyf Dduw sydd fry,

Sef Duw galluog, Duw sy'n gu,

A Duw sy'n rhoi dalguddiad,

—

O, dyna'r Dnw i mi

!

O, dyna'r üuw i mi

!

O, dyna'r Duw i mi !

Pob eglwys heb apostol,

Nid eglwys yw i mi,

Mae fel rbyw longheb hwyliau
Yn noSo ar y lli'

;

Ond eglwys d'wysir îs y nen
Gan ddeuddeg seren gylch ei phen,
Ac eglwys dda ei sylfaen,

—

O, dyna'm beglwys i ! &c, &c.

Pob eglwys heb un prophwyd,
Nìd eglwys yw i mi,

'Does ganddi ben i'w harwain,

Mae'n gwyro ar boh tu
;

Ónd eglwys nid o drefniad dyn,
Ÿr hon osododd Duw ei hun,

Sef eglwys â'r " arwyddion,"

—

O, dyna'm beglwys i ! &c, &'c.

Y gobaith fedd Cenedloedd,

Nid gobaith yw i mi,



73

Heb ffyrìd ac heb wybodaeth,
• Nid yw ond t'wyllwch du-

;

0»d gobaith ddeil tra'r ddae'r a'r nen,

Ac uu a wel tufewn i'r llen,

'Rhwn obaith sydd fel angor,

—

O, dyna'tu gobaith i ! &c, &c
Y nefoedd fyu seciariaid,

Nid nefoedd yw i mi,

Mae hòno'n rhy anhysbys,
Mewn gwagîe rhywle fiy;

Ond nefoedd ar y ddaear hou,

Y gartief lle y sugnais fron,

Nef oleu, nef gwybodaeth,

—

O, dyna'm nefoedd i! &c, &c
Pob eglwys beb gydgasgliad,

Nid eglwys yw i mi,

Ni wnelai yr Iachandwr
Fytli arddel un fel hi

;

Oud eglwys wedi'i galw uiaes

O'r byd a'i draddodiadau cas,

Ac eglwys cydgynnulliad,

—

O, dyua'm beglwjs i ! &c.,&c. «

73 M. N.

Yn iach ! i bawb yn awr
;

Gwnawn forio'r eigion m*wr,
Mewn hiraeth llawn am Seion Duw;

Cau's gwell yw myn'd i'r wlad
Itowd ini gan ein Tad

;

R.by bir, yn gaeth, y buom fýw.



73 HYMNAU.

Daeth in' ryddid, 'ool liir flinfyd,

Galwyd ni o Iîa'id ma's;

Wrtli yr alwad, myn'd yw'n bwriad

—

Myn'd er gwaetha'r gelyn cas :

Ein Duw, o'i ddirfawr râs,

A*n dwg ni'n glud i'w Scion wiw.

Yn iach ! Brydeinig dir,

Ein garfref amser hir,

Mae gartref gwell o'n blaen yn awr;
Caîedi, ing, a thrais,

Sydd yma yn barhaus,

Ond gwynfyd hwnt i'r cefnfor mawr.
Pwy sy'n foddlon dod i Seion ?

Lle o lwyr ymwared yw
Rhag y pläau a'r gofidiau

Ddaw i flino dyuolryw
;

Mae'n ddiogel fan i fyw
Pan fyddo'r ddrycin dros y llawr.

Gwnawn hefyd ganu'n iach

I'r Saint, dros enyd fach,

Nes cawn eu gweled oll yn nhref

:

Ein flarwel sydd yn hir

I'r sawl sy'n gwadu'r gwir,

Can's nid ynt hwy o deulu'r Nef-

Awn dan ganu dros y weilgi,

Heb un ofn dan ein bron;
üuw o'i fwynder nylia'n llester

Pan yn marchog ar y dòn
;

A'r Saint trwy'r ynys hon,

F'o hefyd dan ei ofal Ef. *



hymnaü. 74, 75, 7Ç

74 M. H.

O deuwch allan 'nawr, medd Duw,
O Babilon i Seion wiw

;

G«a 'wch ddod ar frys o honi hi,

Mae'i phläau máwr yh hongian fry.

O dewch i Seion, bohl Dduw,
'I'ch cadw rhag y Uid yn fyw

;

Eich Duw a'ch geilw 'nawr mewn pryd,

O, blant, yrrjgesglwch yno'n nghyd. f

75 M. N. 8, 7, 4.

Arglwydd, galw i dy winllan
Fwy o weision at dy waith,

Mawr yw'r llafur sydd i'w fedi

Yn yr addfed feusydd maith
;

Mae yn dymmor
Casglu'r gwenith oll i dref.

Rho i'th weision nerth dy Ysbryd,
Rho grymanau gloywon llym, ;

Fel y medont ffrwythi'r Iesu,

O law'r diafol, er ei rym
;

Gwrando, Arglwydd,
Pan y gwaeddwn am dy nerth. *

76 M. N. Uau.

Pan wawriodd y boreu—pan dorodd y dydd,

Ca'dd Joseph efengyl tldwg gaethion yn
rhydd

;

Gor'chwyliaethy dyddiau diweddaf ga'dd ef;

'Gan Iesu mae'n anwyl, a'i drigfa'n y nef.

m. E.



'7> 78 HTMNAU.

77 m. c.

Ewch j'r holl fyd, medd lesu Grist.

Witli bob creadnr bvw
Fregethwch yr efungyl hon,
Drwy wir ddylanwad Duw.

A'r sawl a gredo ynof fi,

Gwnewch tîi íedyddio ef,

Cadwedig fydd yn nyd 1 y farn,

Drwy gredu geiriau'r nef.

A'r sawl ni chred, condemnir ef

Am beidio ceisio Duw
;

'R arwyddioü hyn a ganlyn bawb
A gred yn Iesu gwiw.

Cythreuliaid bwriant o bob rhyw,

Seirffgodant ymaith mwy,
Llefaru â thafodau wnaut,

Fel yr arweinir hwy.

Ac ar y cleifion rho'nt ddwy law,

Yn iach y gwneir, heb boen
O hyn i maes, medd geiriau pur
Y gwir addfwynaf Oen.

Os yfant ddim fo'n farwol, ni

na niwcd iddynt hwy:
Am hyny, pwy ni ufyddha,

Heb arus mynyd rnwy.

78 M. N. 8, 7.

Yr efengyl a ddadguddia
Holl gyfiawnder Duw trwy ffydd.



HTMNAÜ. 79,80

Pawb a'i eredo ddaw trwy fedydd

O'i gaethiwed mawr yn rhydd
;

Yna c.ânt o ddawn yr Ysbryd,
Idd eu dysgu'n ffyrdd y nef,

Nes o'r diwedd gailont sefyll

Yn ei bresennoldeb Ef. T. b,

79 M. N. 7au.

Daeth yr awr i feibion Duw,
Awr eu buddugolìaeth yw

;

T'wynodd gwawl yr hyfryd ddydd

—

Myrdd o'i rhwymau ddaw yn rhydd.

3. T.

80 M. N. 8au.

Diiw anfonodd Oen ei fynWes,
Idd ein daear i wneyd teyrnas,

Ac i fod yn Frenin ffyddlon,

Nes daw'r Saint i fynydd Seion.

Gwyliwch, Gymry, ar eich camian,

—

Ni roes Duw amrywiol lwybrau,
Ond un unig lwyhr union,

Tua santaidd fynydd Seion.

Rhaid yw dod trwy'r drws i'r deyrnas,
Fel y dysgwyd Nicodemus;
Pelly 'nawr, 'run fath yn union,

Rhaid i'r sawl gânt feddu Seion.

Llwybr cul iawn ydyw, coeliwch,

Nid yw'n myned fel y mynwch
;

Gwarchau mynych gwych orch'mynion,
Arwain Saint i fynydd Seion,



81

Pan Toir gwyr i rcdeg gyrfa,

Hwy wnant gamu ara y Gynta'—
Pawb am gyrhaedd ei wych goron

;

Felly'r sawl gânt feddu Seion.

Llew ac ych y gwellt a borant,

Blaidd ac oen a gyd orweddant,
Heb amryson mewn un galon,

Yn holl santaidd fynydd Seion.

'Rwyf yn erfyn cael teyrnasu

Gyda Christ am fll o flwyddi,

Yn mhlith teulu'r apostoîion,

A'r cyn-saint, ar fynydd Seion.

Yno bydd y saint mor ddedwydd,
Rbwng y ffigys goed a'f gwinwydd,
Yn mwynhau o addewidion
Teyrnas Dduw ar fynydd Seion. j.'W'.

81 M. c.

Pan ddelo'r Saint oll adre'n nghyd
1 Seion, hyfryd wlad,

O blith gelynion sydd bob cam
Yn gwaeddu am eu gwaed

;

A dod o blith erlidiau blin,

A threchu'r gelyn câs,

A'u holl fyddinoedd o bob rhyw,
Trwy rym ein Duw a'i râs ;—

Ceir yno glywed sain pob sant

Yn eilio moliant maith,

I'r Iesu ar ei orsedd wen,

'NioI cyrbaedd pen y daith. j. ir.



HYMNAü. 82, 83, Si

82 M. N.

Rhyw foroedd didrai o gariad sy'n Iesu,

Wna'r byd lawenbau, ond iddynt î gredtìy

Ac edifarhau am bob drwg o wnaethant,

A chael eu bedyddio â bedydd maddeuant:
Trwy osod dwylaw, cânt dderbyn yr Ysbryd

;

Wel, dyma y cynllun er achub yr holl fyd.

I. R.

83 M. N. 7, 6.

Fe wawriodd hyfryd foreu^

Pan ddaeth 'r efengyl hon,
Gan angel o'r wlad nefoi,

I barthau'r ddaear gronj
Cytìwynwyd hi i Joseph,

'R hwn oedd yn brophwyd mawr,
I'w thraethu i'r cenedioedd,

Cyn delo'r farn i lawr. M. R.

84 M. n. 12, 11.

Ust! dywch air yr Arglwydd o'i santaidd
breswylfod,

Gwrandewch ei leferydd yn ufydd yn awr

;

Trwy'ch claddu mewn dwfr, maddeuir eich

pechod,

A disgyn yr Ysbryd, i'ch Uoni, i lawr

;

Cewch hefyd ddiangfa rhag pläau echryslon

Sy'n dod ar anwiriaid a beilchion y byd,

Am wrthod gwirionedd gan Dduw a'i holl

weision

—

Daw amser a wiria y geiriau i gyd.



85, 80 HYMNAlf.

Efengyl tangnefedd sydd yn ymddyacleirio
Dros faith eang foroedd a lieoedd y llawr;

Y faniar ardderchog a godwyd, mae'n chwifio;

Arwydd-nod Duw'r nefoedd sy'n gwahodd
yn awr

1 Seion,wlad santaidd,ifod mewn hyfrydwch
Am fil o flynyddoedd, heb wawd nac un

sen
;

Yrlesu fydd Frenin,teyruasamewnheidwch,
• I Dduw bo'rgogoniant a'r moliant. Amen,

j. w.

85 M. N. 7, 6.

Mor hyfryd yw cyfarfod

A brodyr yn gytun,

Yn derbyn doniau'r Ysbryd,

Fel d'wedodd Mab y dyn :

Y gwreision sy'n wisgedig

A dwyfol Ysbryd Crist,

A'r Saint dderbyniant trwyddynt
Ddysgeidiaeth nef i'w clust. m j.

86 M. H.

Fe! dyddiau Noah, folly 'nawr;

Gwrandt weh ar lais yr Arg'wydd Dduw,
Gwahodd y mae dros ddaear lawr,

Trwy enau'i weision, ddynol ryw.

'R efengyl hon, ddywedodd Crist,

Bregethir am ei deyrnas ef,

I'r ho!l genedloedd bydd yn dyst,
; Cyn ail ddvfodiad Breniu nef. J. w.



hymhâu. 87, 88, 8í

87 M. N. 8, 7.

Pan yn cofio am farwolaeth

Ddaeth â bywyd yn ei lle,

Na foed daj.;rau ar ein gruddiau,

Can's llawenydd sy'n y ne';

Os yw'r bara'n dweyd am ddryllio,

Os gwna'r cpan ddar.gos gwa'd,

Dengys geiriau Crist y ncithior

Sydd i fod yn nh ei Dad.

l'wy gymniera yn annheilwng
elfenau'r oi'dinhad ?

Pwy all fod heb garu'i firodyr,

Os y w'n caru'r Iesu mâd :

Pay fn droi y ffiol fendith

Yn felldithfol iddo'i hun

'

Gwel! yw cyfrariogi'u onest,

'Nol gorchymyn Mab y dyn. *

S8 M. N. 8, 7.

Deuwch, holl drigolion daear,

Ac i fedydd ufyddhewch,
C'rëwch ffydd ac edií'eirwch,

A madde.uant Duw a gewch ;

Ytia trwy arddodiad dwylaw,
Chwi a gewch yr Ysbryd Giân,

H»n i fywyd. a'ch tywysa,
Ac a'ch arwaiu yn y blaen. T. ».

S@ M. N. 7, 6.

Ca'r Saint ara bob gorthrymder,
Addfwyoder cyn bo hir

j



í>0, 91, 92 HYMNAl.

Mwynhant o addewidinn
Ei Duw ar Seion dir;

Yr Arglwydd Dduw á'i blúau
Ddinystria Babel fawr,

A'r lesu rowyn deyrnasa
Dros wyneb daear lawr. j. w.

90 M. H.

Ciwaith melys iawu yw moli'r Iôn,

Trwy Ysbryd Duw, mewu liyfryd dôn

;

(ìwnaun ganu mawl i'n nefol Ben,
'J'ra cawn breswyüo îs y nen. j. w.

91 M. N. 8, 7, 4.

Daeth eíengyl teyrnas nefoedd,

['eb gwahodd o Babilon
;

Adsain mae yn mhlith ceoedloedilj

Ufyddhewch i alwad hon
;

'J'ua Seion,

Mae yn gwahodd pawb i ddod. j. W.

92 M. S.

Moliannus fyddo ein Duw ni,

Am wrando'n cri a'n çweddi,

Ac am adferu etto 'nol

Ysbrydol ddoniau ini.

Kr i elynion creulon cas

IiWyr ddifa'r urddas weision,

Tosturiodd Duw wrlh ddynol ryw,

A chododd ail genadon.



HYMNAU. 93, 94

Er hyn i gyd, parhau mae'r byd
I wrthod golud gwerthfawr,

Gan wadu Duw, a threfn ei d,
A'u diystyru'n ddirfawr.

Os Duw nid adeiîada'r t,
Trwy ranu'r doniau gwyrthiol

;

Ofer yn wir llafuria neb,

Er holl ddoethineb ddynol. a. c.

03 M. H.

Dy deyrnas di, ein nefol Dad,
A lwyddo'n rhyfedd yn mhob gwlad

;

Cynnyddu b'o fel mynydd mawr,
Nes llanwo wyneb daear lawr.

O, boed i genadwri'r nef,

I dynu lnwr y cestyll cryf

;

Ac adeihtdu teyrnas Dduw,
A gwueyd y rhai sy'n farw'n fyw. T. p.

94 M. N. 8, 7.

Bvdd,0 Arglwydd,gyda'th weisio.n

Sydd yn mhedwar cwr y byd,
Cofia am ein brawd yn Llydaw j

Aeth i gynnyg trysor drud
; i

Agor di o'i flaen bob drysau,
8ydd yn nghau rhag dwyfol wir,

A doed miloedd trwy ei ymdrech.
I dy eglwys cyn bo hir.

Trwy dy allu a'th ddoethineb,
Arwain, Dduw, dy was o hyd,



9-3,96 HTMNA».

Boed yr iaith yn rhwydd î'w thraethu
Pan yn son am berl mor ddrud

;

Casgled lawer o rai onest

O blith gau grefyddau'r wlad,
Fel y delo llu i Seion ,

I'w bendithio gan ei Tad.

95 M. N. 8, 7

Llawer sydd yn gwrthwynebu
'Rhyn ni wyddant pa beth yw,

Ninnau sydd yn gwir amdditfyn
'Rhyn a wyddom sydd o D<luw.

0,na chafl'ai pawb adn«bod
Pa hcth ydynt yn y hyd,

Fel na fyddont yii y di»edd
Yn cael profi'r dwyfoJ lid.

Gwir wybodaeth s\ dd yn werthfawr.
Gwybnd pwy sydd ini'n Dad

;

Gwybod pn fath ysbryd feddwn

—

Un cwethiwed ii'eu ryddhad
;

;
ymdtec.hed pawb am l'yuyd,

î gael rhan yn I'-sti Grist,

Cael llaMenydd trwy ei Ysbryd
Yn lle gofid blinfyd trii-r. j t w

95 M. N. t», 7, 'i.

Arg'.wydd, disgyu trw dy Ysbrjdy
Idd ein cyn^hor yma 'nawr,

Fel y caffom ir ddoetbineb
I vmdrin à'th bethau maw-;



HYMNAW. 97, 98

OJdiwrthyt
Y derbyniwn bob rhyw nerth

O, cyfrana bob gwybodaeth
I dy weision sydd yn nghyd,

Fel deallont dy gyfreithiau,

A'u gweinyddu'n ddoeth i gyd,-

Rho dv Ysbrycì,

Yna'n ddigon bydd i ni. *

97 M. N. 8, 7.

Arglwydd, 'madael mae dy weision,

Yn ddiolchgar ara y fraint

O gael dod ynghyd i drefnu
'Rhyn a berthyn i dy Saint;

Brfyu roaent, yn haeddiant Iesu,

Am ddoethiueb lawr a'r nef,

Fel bo pob-peth yn cydweithio
I helaethu'i deyrnas E£. *

98 M. N. llau.

Ni, frodyr un galon, sydd yma yn nghyd,
Rboddasom ufydd dod i Brynwr y byd

;

Ara hyn byddwn ffyddlawn, mawrygwn ein
braint,

Gan gadw'r ffydd hono a roddwyd i'r Saint.

Sr maint 9y'n ein herbyn, mae'r Iesu o'a
pJaid,

Os byddwn yn gwylio a gweddio'n ddibaid.
A thystio yn gadarn tra fyddom ni byw,
Ac yna cawn dderbyn ein gwobr gan Dduw,

T. H.



99, 100 HYMNAÜ.

99 M. N. G, 8.

Yn mlaen, yn mlaen mi af,

Er gwawd a dirmyg byd
;

Aeth Iesu o fy mlaen,
Trwy ganol hwn i gyd

;

Mae baner nef o'm blaen yn a«r,

Ýn llaw'm Tywysog cadarn mawr.

Nid Ysbryd llwfrhau

Yw Ysbryd pur ein Duw,
Gorchfyga hwnw'r byd,

Tystiolaeth Iesu yw;
Yn nghanol rhwystrau ni lesgâ

—

Ein tywys oll i'r nef a wna.

Anrhydedd Babel gerth,

Nid yw o werth yn wir,

Na mwyuiant pechod mall

—

Daw ainynt ball cyn hir;

Mae adfyd gyda phobl Dduw,
Yu fwy o elw it', f 'enaid, clyw. N. D

JOO M. N. 7, 6.

Yn mlaen mae'r Saint yn myned,
Yn enw Iesu mawr,

Gan ddryllio teyrnas Satan,

A'i thynu'n llwyr i'r llawr;

Mae'n hysbys fod y gelyn
Yn dod i'r maes â'i hi,

Ond nid oes achos ofni,

Try'r goncwest gyda ni.



HYHNAU. 101, 102

Gan hyny, anwyl frodyr,

Milwriwn 'nawr yn hy,

Dangoswn fod ein harí'au

Yn dod o'r nefoedd fry;

Dywedwn wrth bechadur
Pa beth raid iddo wneyd,

Sef cael ei newydd eni,

Fel yr oedd Crist yn dweyd. T. g.

10î M. N. 7, 6.

Clodforaf fy Nhad nefol,

Atn yr efengyl wiw
A rydd i bawb wybodaeth,
Trwy ddoniau Ysbryd Duw;

'Does achos ofni mwj'ach
Nad ym ni'n eiddo Ef,

Can's meddwn y wir grefydd,

Fel daeth i lawr o'r nef.

Am hyny byddwn ffyddlawn,

Heb ofni un rhyw haint,

Cofleidiwn y ffydd hono
A roddwyd gynt i'r saint,

Fel bo'm yn mhob amgylchiad
Yn gweddio ar ein Tad,

Yr hwn o hyd a'n gwrendy
Yn enw'r Iesu mad. T. p.

102 M. N. 8, 7.

Fe ddaw Micbael yr archangel
s

Cyn bo hir â chadwyn gref,"



J68j 104 HYÌttiAV.

Rhwycoa Satau fil o flwyddi,

Trwy awdurdod fawr o'r nef;

Wedi hyny fe ddaw'r Iesu,

l devrnasu gyda'i saint

;

Daw i'w deml mewn gogoniant,

Bydd ei gwuini'n rliyfedd fraint. m.

103 m. c.

Ni chwympa cariad yruaith byth,

Ond saif raewn bod o hyd
;

Cyd-oesa â'n tragwyddol Dad,
Can's cariad yw i gyd.

Geill prophwydoliaeth beidio'n llwyr,

Tafodau fyn'd yn fud,

A'r hyn o ran dditìanu oll,

Ond cariad saif o hyd.

Daw'r hyn sydd berffaith oli i focf,

Pan ddarffo'r hyn o ran ;

Ond yn lle cariad bythol nef,

Ni thardd dim arall làn.

Y cariad hwn, mor werthfawr yw—
Mor fythol ei barhad !

Rhon-n ein calonau oll i Dduw,
l'w llanw o hono'n rhad.

104 M. N. 7, 6.

O, Seion, pan feddyliwyf

Am dy gyffiniau di,

îthyw bleser sydd yn îlonì,

A Henwi 'nghalon i;



iüô, m
Ond etto, mewn caethiwed

Wyf yma nos a dydd,

Yn nghanol í'y ngelynion,

Heb allu rhodio'n rhydd.

önd henffych fyth i'r boreu,

Pan o'm cadwynau íiwg

Fy Iesu 11 i Seion,

Rhag pob gelynion drwg

;

€af yno, gwn, deyraasu
,. Dros fil o flwyddi llawn,

A byw yn ngwyddfod Iesu,

A'm prynodd un prydnawn.

105 M. B. D.

n Seion bydd y Saint

, Yn meddu braint a bri,

Caei cyd deyrnasu gyda'u Pen,
Yn îlawen eä'o'r llu,

Dros fil o flwyddi maith,

Yn debyg idd eu Duw„
Yn cyd-fwynhau y ddedwydd fro;

O, na baera ýno'n byw.

106 M. N. 7, 6.

Cawn ddechreu oedfa newydd
s

Er rhoddi mawl i Dduw,
Am werthfawr eiriau'r bywyd

I bawb o ddynol ryw
;

i), gweddiwn oll yn ddiwyd
Á ffyddiog bob rhÿw awr.



107, 108 HYMNAC.

Am iddo roi ei Ysbryd
I'n llenwi ar y llawr. j. d. w.

107 M. B.

Ulodforwn Dduw bob un,

Mewn hoffsoniarus gân;
Teilynga'n clodydd 'nawr yn fwy
Nag unrbyw dro o'r blaen.

Gofalodd hyd yn hyn
Am danom fel ei blant;

Edrychodd fod ei engyl giân

Yn cadw'r drwg i bant.

Bu temtasiynau'r byd
Yn cyunyg lawer gwaith;

Ond rhoddodd Duw ei Ysbryd Glân,
I'n cadw gyda'i waith.

O, Dduw, derbynia'n mawl
Yn gymmeradwy l'ry,

A'th ofal tadol fo'n parbau
Yr un tuag atom ni. *

108 M. H.

Ymnerthwn yr.ot ti, ein Duw,
Trwy bob rbyw rwystrau, tra fo'm by w

;

Dy gymhorth dyro in' o hyd
Er mwyu egluro'th air i'r byd.

Dy air adferaist in,' O Dad,
Ac hwn bregethir 'nawr yn rhad

;

Oeill pawb a fedda galon friw,

Tlwy fedydd, ddod i deyrnas Dduw.



HYMNAiJ. 109, 1 10

'Nol hyn, er nerth i fyn'd yn ralaen,

Ceir cymhorth trwy yr Ysbryd Glân ;

Goleuui hwn a'n tywjs draw

1 fynydd Seion maes o law. T. ll.

(09 M. N. 6, 8.

Mae'r horeu'u agnsâu,

Pan ddelo Iesu lawr;

Ffyddloniaid y pryd hwn,
Eu gwobr fydd yn fawr;

Yn Seion bydd cartrefle'r saint,

À'u Brenin geidw ffwrdd bob haint.

Er myn'd trwy rwystrau mawr,
Gelynion o bob tu,

Cawn fuddugoliaeth fawr.

Ar yr holl arfog lu
;

Trwy glod ac anghlod 'mlaen yr awn,
Tu draw yn Seion concest gawn. t. ll.

IÍ0 M. B.

Daeth Iesu Grîst o'r nef
I wisgo corff o gnawd;

Bu farw'n ddiddig yn ein lle

—

Ein Brenin yw a'n Brawd.

'Nawr canlyn Iesu cu,

A ddylem drwy ein hoes

;

Bu farw'n wiriun drosom ni

—

Aeth dan y lyroaf loes.

Dyoddefodd boen a gwawd,
Er achub euog ddyn

;



Illj 112 HYMNIU.

P«b rhinwedd ynddo ef a %-j.wû—
Bu'n ostyi gedig un.

Ei waith orplienodd Ef;
Mae'r ffordd yn uwr yn rhydd

I nifinan deithio Uwybrau'r uef,
At deulu gwlad y dydd'. s. w.

111 M. H.

I)y Ysbryd di, O Arglwvdd muwr,
Yn dywalltedig f'o i lawr
Ar bawb sydd yu yr odfa hon

;

Dy gariad pur a'n gnna yn llon.

Ymglymwn yn dy gariad di,

Nes cyrhaedd trwy bob rhv»ystrau »y,
L'r wlad lle nad oes cur na phoen,
I holl ganlynwyr 'r addfwyn Oen. t. -ll.

112 M. N. 7, 6.

Yn awr mae Duw yn galw
Ar frys i ufyddhau,

I gredu yn yr Iesu,

A gadael ffwrdd bob bai
j

t'ymmerwch eich bedyddio
Gan weision Iesu ürist,

Nac oedwch mwy i'r alwad

—

Pa lc8 yw bod yn drist?

.4 thrwy arddodiad dwylaw
Cyfrana i bob rhai

Rhyw,ddawn o'i nefol Ysbryd,
Gwna hwn eich llwyr ryddhua



HŸ-MNAO. 1 13, ! 14

Oddiwrth bob rhyw ofidiaa

, Yn awr sy'n llenwi'ch bron
;

O, ddyniun, pa'tn yr oedwch ?"

Gwnewch ddod yr odfa hon. t. ll.

113 M. B.

Edrychwn ar yr Oen
Yn gudd o dan y lli;

Ac wele ef yn dod i'r làn,

Gan ddysgu'r ffordd i ni.

Äior ostyngedig mae
I'r gtiriau dd'wed ei Dad !

Aeth gydag Ioan lawr i'r dwr,

Fel un oedd am lanhad.

Yr Ysbryd ddisgyn 'nawr
. Ar ben ein Crist yn glau,

Sy'n arwydd na ddaw lawr ar neb,

Sydd heb ei Iwyr lanhau. *

114 M. s.

Ffydd heb weithredoedd marw yw,
Aledd geiriarj y Duw geirwir ;

Heb roi ulydd-dod (nid mewn rhith),

Pechadur byth ni chedwir.

Rhaid dy fedyddio yn y dwr,

A'th eni'n siwr o hono

;

À rhaid it' dderbyn 'r Ysbryd Glân,
Yn ddyddan, i'th santeiddio.

A'r Ysbryd hwn a'th dywys di,

A't'h arwaín i'r gwirionedd,



115, 116 HYMNAU.

Fel gelîi fod yn gall wrth fyw,
A dod i Dduw'u etifedd.

Ac hefyd dy addasu wr.a
'Gwrdd Iesu a'i angylion,

A chael yr etifeddiaeth fydd
I'r Saint ar fynydd Seion.

A thi gai wynfyd mawr didrai,

Os gwnai barhau yn ffyddlon
;

Cei gwmni Iesu Grist o byd,
Ac hefyd ei angylion. g. w
115 M. N. 8, 7.

Arglwydd, nertha di dy weision
Fydd yn sefyll yma 'nawr,

I bregethu 'rhyn a berthyn
I dy deyrnas ar y llawr

;

Dyro iddynt nerth dy Ysbryd,
Fel y gallont draethu'u hy,

Gyda dangos i bechadur
Mai un ffordd i'w gadw sy, t. h

116 M. N. 8, 8, 6.

Yn llwyr dinystrir Babilon,
Er cymmaint rhwysg ac ymffrost hon,

Cliwalir ei muriau mawr;
I'r dialedd for syrthio wna,
Pan fyddo holl phiolau 'i phla
Yn cael eu tywallt lawr.

Ond diolch i'n tragwyddol Dad,
Sy'n galw trwy'r efengyl fâd,

Fy mhobl, allan dewch



HYMNAU. 117, 118

O'i chanol, feí na byddoch chwi
Gyfranog o'i holl bläau bi,—
Gwlad ddiogel hyfryd gewch.

Oad yr holl ddynion cyndyn cas,

Sy'n gwrthod dod o honi maes,

Ddyfethir yn ei haint

;

Ond caiíf yr lesu ufydd trwy,

A'r Iesu'n Frenin arnynt hwy,
I Seion at ei saint.

Telynau euraidd gaiffy saint,

O fewn i'r nefol wlad ddi-haint,

Dros fyth i ganu raawl,

Lle na bydd nos o fewn y wlad,

Ond canol-dydd o fyth barhad
;

O hyfryd, hyfryd wawl. B. D.

j|7 M. N. llau.

Fel tán sydd yn llosgi mae Ysbryd ein Duw;
Fe'i teimlir ef yma, un nerthol iann yw;
Llefaru mewn ieithoedd dyeithr y mae,
A rhoi cyfieithadau er lles i bob rhai. —
Dadguddia ddirgelwch pob drwg a phob da,

Ac er ein cysuro, prophwydo a wna;
Mae'n llanw ein teimlau, mae'n gryfder i

fywJ

A sicrwydd a rodda i anwyl blant Duw. *

118 M. N. 8, 7, 4.

Hofî' yw cofio am farwolaeth,

Pan mae bywyd wedi 'i gaelj



1 19, 120 HIMNAD.

Trwy oddefaint dirfawr Ie*n.

Cawsom lu o roddion hael

;

Yn j swpe.r,

Coäwn bawb am Iesu Grist.

Tra y bo'rn yn cyfranogi

O'r elfenau santaidd hyn.

Doéd i'n cof hoff eiriau'n Ceidwad,
Sef y dti'w ar gwmwl gwyn

;

O, dyagwyliwn
Am yr hyfryd ddydd a ddaw.

119 M. s.

Duw a osndodd yn ei dý
Bropbwydì, apostolion,

Acs efengyîwyr rhoes wrth raid,

Bugeiüuid ac athranon.

(«wnant hwy beiffeithio'r eaint i waith

Y weitiidogaeth wiwl'wysj

A-g eu goaodiad hefyd ey

Er adeiladu'r eglwys,

—

Hyd oiii chwrddwn oll 'run d\dd,
Mewn undeb ffydd ac ysbryd,

Al fesut oéd einlesu íiiâd,

' Yn Sfion, gwlad y gnynfyd. —

120 M. BF. 8, 7.

Arglwydd, edrych ar ein cyaghor,
Edrych arno yn dy raa,

Fel bo holl gyfrt'iüiiau'th deyinas
' Yh çael eu heglaro mas; ;

*



121

Rho dy Ysbryd yn neillduo!,

Mae ei eisieu arnoin oll,

Fel y byddom yma'n trefnu

'R moddion goreu rhag pob coll.

Í21 M N.

Henfl'ych i'r dydd, y dydd y daetb

Yr angel á'r efengyl.

Yr angel welodd Ioan fry

Yn hedeg trwy y'nef yn hy,
' I draethu'r ne'wydd anwyi.

I efeapylu i'r holl fyd
: Y newydd gwerthfawr hyfryd.;

Cenedloedd peil, caiff rhai'n i gyd
Y newydd am Iachártwr byd,

Yn dyfodi dèyrnasu.

C'aiff ludia, Affi ic, Asia fawr,

—

l'ol» talaeth'dan y nefoedd
;

Cànl glywed si>n am Galfari,

'A'r abertii da'.wyd 'nriii hi,

I'n hachuh ni, y bobloedd.

Clôdfnrwn am yr byfryd sain,

Sef saiii elenuyl îésu : -

B inerau hon yn chwitio bo,

A'i hinis-:in hef\d dros V fro,

N't.-s caçl o'r Saini de\rnasu.

Can's daeth yr oes, yr oes y bydd
' I'r S- hiliau gael teyrnasu ; '

'



121 HYMNAC.

Ac hefyd, aiff teyrnasoedd byd
Yn eiddo'n Harglwydd ni i gyd,—
Cawu gydag ef deyrnasu.

Ar fyr eawn weled Mab y dyn,
Ar gwrnwl gwyn yn dyfod,

Mewn rhwysg a mawredd nefol, gwiw,
A ehydag ef holl feibion Duw,

—

A'r byw ânti'w gyfarfod.

Ac yna'r lio, a chenaw'r llew,

Alen porfa dew gorweddant

;

fti ddrygant ac ui ddifaut mwy,
Can's Ysbryd Duw fydd arnynt hwy,
A phoen nachlwy' ni phrofaut.

Gwyn fyd y Saint, bydd mawr eu braint,

Pan fydd yr haint yn dyfod;
Teyrnasant hwyT ar ddaear lawr,

Ác arnynt hwy bydd nefol wawr,—

•

Cânt wel'd yn awr eu Priod.

Pwy, pwy yn awr na fydd yn Saint ?

Mor fawr fydd braint y teulu,

Yn gwledda ar fryn Seion draw,
Lle na ddaw'r gelyn byth gerllaw,

'Roi briw na biaw ond hyuy.

Yn awr adferir yr holl fyd

l'r cytìwr pryd y crewyd
;

Yr oen a'r blaidd a drig ynghyd,
Bydd melysganu drwy'r holl fyd

A phawb yu byw mewn gwynfyd.



TIYMVAU. 122, »2â

O, brrsiwn, awn i Seion fryn,

í,le cawn yn wyn ein gwisgOj

Ae hefyd gadw deddf.iu'r Ior,

A'n dysjtu ^an y nef'ol gòr,

—

A«n dros y môr, ac yno.

I Cali fornia wlad yr awn,
Lie cawn ni ibd yn rhyddion,

Ac yno me»n palasau gwych,
t.'awn foli'r Oen heb unrhyw nych,—
A theralau g«yeh i r cyûon. j.

122 M- H.

O Dduw, mynega 'nnwr i ni,

Trwy'th Yslnyd, dy ewyllys di 5

Feî byddoni yn cynghori'n gall,

A'n bryd i wella pob rhyw wall.

Ilho i'n ddoethineb yn ei phryd,

A dangos in'o'th drysor dniü
;

Rhn Yshryd lesu yn ein plitii,

Yeì ein hamdôir á'r nefol wliih.

123 M. c.

í) l)»d, henuriaid eglwys C'riit

Sydd yma ger dy fron ;

Edr\chwn 'nawr mewn ffydd i'r làu

Am wên dy wynebllon.

A'tli Ysbryd llanw'n llestri'n llawn-,

A chariad rho'n dd brin,

Ac am ddot t'iineh, rho heb bí'id,

Can'g rhaid i'n wrth bob uu,



121, 12.5, 126 HYMN'AU.

124 M. II.

O Arglwydd Dduw, anfeidrol fawr,

Ymadael wna dy weision 'nawr;

Aiu nerth o'r nef diolchaut hwy,

A gweddiant atn ei gael bylh ruwy.

Í25 M. N.

Doed y Dyddanydd oddifry,

Ac atom ni î'n cynghor,

Hlyneged o ddoethineb Duw,
liyd i'n clyw yn rhagor.

Rhoed ddeall in' i dreiddio'n mhell
1 mewn i gell drygion?,

A dwyn anwyliaid Duw i maes
I wel'd ei ras a'i allu.

126 M. N. 7, 6.

Gwrandawed nef a daear,

Mawr hiraetli sydd yn awr
Yu llenwi ein calonau

Am wel'd y boreu wawr,
Fan ga«n ni rodio'n rhyddion

Yn Seion gyda'r Saint,

Ac hefyd gyd-deyrnasu
A'n Iesu—ruawr ein braint.

Ein Tad, O dwg ni ad ref,

Eir taer ddyniunind yw,

O gyrhaetld pob tielyniun^

I Stion t'âd i íÿw,



127, 1-28

Lle cawn ni ogoneddu
Ein Iesu grasol cu,

'Rhwn roes ei bun yn brydferth

Yn aberth drosom ni.

127 M. N. 8, 4.

Nid oes yma ond gorthrymder,
Tra fyddom byw,

Cawn cyn hir drag'wyddol bleser,

Yn Seion wiw ;

Cawn gwmpeini heirdd angylion,

Patriarchiaid, apostolion,

A'r prophwydi, a'r duwiolion,

Yn Seion wiw.

Pwy gaiff wisgo eu coronau,

Yn Seion wiw ?

Neb yn wir ond ffyddlawn seintiau,

Yn Seion wiw

;

Er cael yma ein därmygu,
Ni gawn yno'n gogoneddu,
A theyrnasu gyda'n Iesu,

Yn Seion wiw.

128 m. s.

Dwy law y diwyd wneir yn fràs,

Derbynia râs y Brenin,
IV nerthu i fyned yn y blaen,
Er satan a'i holl fyddin.

Caiff fyn'd cyn hir i Seion wiw,
I fyw dros íil o flwyd !i,



150,130,131 HYMNAÜ.

A chyd deyrnasu fcyätfr saint,

i\lavvr fydd eu braint bryd hyny. —
129 M- N. 8, 7.

Arglwydd, ettn y dymnnwn
Gael o'th Ysbryd arnom m,

Fel y gallom oll weitliredu

'Rhyn fo 'nol dy 'wyllys di

;

Dyro ef yn Ysbryd deall,

Idd ein tywys yn dy waith,

Pel y gallom yn effeilhiol

I ryddhau a rhwymo'n gaeth. t. h.

130 M. C. D.

Gwrandawed holl drigolion byd,

Mae'n biyd i barotòi,

I geisio rhau yn nghrefydd Crigt,

A rhag yr aflwydd ffoi,

Cyn delo ar gymylau'r nef

I farnu dynnl ryw,

A'i holl angylion gydag ef

;

O, byddwch ynddo fyw. —
131 M. N. 7, 6.

O, Arglwydd, dyro ini

Dy allu i fyn'd vn mlaen,
Fel gallom dy was'naetliu,

A'th fioli oll ar dân,

Tr hv.ii wyt Dad trugarot?,

Un enwog yn mhob man,
Yn baiod â'th g\nnorthwy,

Yn wastad i'r rhai gwan.



HYMNAL'. 132, 133, 134

Otid iui gael dy Ysbryd,
Yu hyfryd awn o hyd,

Er gwaetha' holl lu'r fagddu,

A diffaith blant y byd
;

Cyrhaeddwn yn y diwedd
Mewn llawn orfoledd llon,

I santaidd fynydd Seion,

I foli ger dy fron. —
132 M. N. llau.

Hoff seintiau y dyddiau diweddaf a fydd,

Yn Seion yn seinio hosanna rhyw ddydd,
O foliant i'r lesu, eu Prynwr a'u Pen,
'llhwn ga'dd ei groeshoelio rhwng daear a

nen. —
133 M. H.

Mi wn y daw ein Crist rhyw bryd,

Uíj waith yn rhagor lawr i'n byd
,

A'r llygaid hyn, mi wn, a wêl

Y Barnwr cyfiawn, pan y dêl.

Yn yr oes hon, ein Iesu sydd
Yn rhoi dadguddiad nos a dydd^
Y daw 'uol ei addewid gref,

A'i holl angylion gydag ef. -—

134 m. c.

Y doniau uefol, Arglwydd da,

, Cyfrana yma 'náwr,

Ftd byddom ni, dy anwyl blant,

Mawa mwyuiant fach a mawr. —



135,136,137 HYMN'A*.

135 M. N. lOau.

Y gareg fach a welodd Daniel, sydd
Yn myned 'nawr yn fwy o ddydd i ddydd

;

Yn fuan hon a â fel rnynydd mawr,
A dryllia ar ei hynt holl ddelwau'r llawr.

Yn deyrnas helaeth bydd o fòr i (òr,

A'i deiliaid lywodraethir gan yr Tôr;
Yn fythol saif, ac nis gorchfygir hi,

Can's gwrtbryfelwyr roir mewn pydew du. *

(36 M. N. 6, 4.

Edrychaf 'mlaen o hyd,

Mewn blin drafferthus fyd,

T Seion gu,

Lle mae im' roesaw gwiw,
I ddyfod gan fy Nnw f
Caf yno hir gyd- fyw,

Yn mysg y llu.

Dros fyth caf foli'r Oen,
Fu ar y groes mewn poen,

Ac ingder du

;

Bydd ef yn Frenin gwiw,

Yn mhlith y nefol ryw ;

Cafganu, " Teilwng yw
Ein Harglwydd ni." •

137 M. N. 8, 8, 6.

Yn iach, yn iach ! gyfeillion cn,

A'r lioll berth'nasau ini sy,

Gwnawn fyn'd i SeioD draw,



HVMNAU. 138

I blith y seintiau siriol wedd,
Lle cawn ni drigo'n un mewn hedd,

gyrhaedd trais a braw.

Yn iach, yn iach ! i'r ynys hon,
A'i holl bleserau gwag o'r bron

;

Gadawn hwy'n llwyr yn awr :

Hoff tirio'n mlaen i'r ddedwydd wlad,

RowM mewn addewid gan eiu Tad,
Lle mae bendithion mawr.

O.s cawn ystormydd ar ein taith,

Gnna Duw yn rhwydd feistroli 'i waith,

Ond ceisio'n enw Crist;

Y gwynt ddystawa wrth ei arch,

A'r lonau gluda'n fwyn ein harch,

Fel na fydd neb yn drist, ... *

Î38 m. s.

Yn adrodd geiriau wyf o hyd,
Ond pa rhyw bryd 'rwy'n gweddio ?

Neu, a yw llef fy nghalon fau,

Fy ngeiriau'n cyfarwyddo ?

Yn ofer bydd fy nghwyn a'm cri,

Os anghen ni wnaf deimlaw

—

Os nad o deimlad eisieu bydd
Fy ngweddiau i gyd yn deilliaw.

Yn gystal gallaf blygu'm glin

1 eilun i'w addoli,

A ( hynnyg gweddi i'r Duw byw,
Heb namyn geiriau ynddi.



11$, 140 HYMNAC.

Duw, dysg beth yw ty rliaid l,eb feih,

.4 dysg pa hetli ini' wt-ddio
;

Ní .'iil íiiì' byth ymbilio'tli ràs,

Heb i mi addas deimlo, '

139 M. X- Si «, t>.

Fe gawn, fe gawn feddianiui «wlad,
N ' ddiclum gelyn a'i holl iiâd,

Ein blino byth yn bwy ;

Yn inhlitli y saint ae engyl nef,

Yn canu muliant iddo Kí
Ain rinnedil Crist a'i glwy'.

Cawn ganu'n iach i Babilon,

A'i holl wageddau fl'ol o'r bron,

'Soì iioyn'd i Seion glyd

;

A bythol fyw uiewu eiihal' hei'td,

flnn gadw'n unfryd hjfrjd «mi.l,

Ar fwrdd ein Duw o hyd. •

140 M- C.

Tc\ hyn y d'wedodd Llywydd nea,
" Dihun, l'y nghleddyf liyni;

Dìhun, fj llid, a tharo'r dyn,
Yr hwn sydd gyl'aill im'."

Dtaledd a dderbyuiai'r arch,

Ac arfog hedai lawr ;

—

Yr îesu'n ufyddhau i'w Dad,
A marw mewn ingder mawr.

Ond, O! 'r doethineb tnawr a'r giàa

Sjn uylyu à diai 'uawr;



111, 143

JEfe yn marw in' cadw'n fyw,

A chodi o ìwch y llawr.

líor ddwyfol yw y Breuin hwn î

Ei ladd a gyru'rai gael,

f'el gallai roi ei fywyd ffwrdd,

A'i gym'iyd 'nol heb llacl.

Bydd fyw, O Dduw! llywydda'n ben;

Pob cenedl Cíined 'nawr, ,

A'r engyl seinieut glodydd pér

Idd eiii Gwareùwr mawr.

141 M. N. ü, 8.

Cyduned engyl nef,

A seintiau ar y ilawr,

Mewn cán o uchel lef

O glod i'r Arglwydd mawr,
>>08 dadsain trwy ororau'r nen,

Ag uchel íioedd, mai üf sy'n beu. "

142 M. N. 2, 8.

Daw, daw,

Y dydd anferthol maes o law,

Pob Uwchyn gwael i'r frawdle ddaw;
Bydd rhai mewn braw ac ingder du,

A rliai inewii bri, yn llon eu gwedd,
U liaen y sedd, yn ddiríawr lu.

Gwae, gwae !

Bryd hyn a fydd i'r euog rai

;

Diiu raodd ui fydd i guddio'u bai,

Oad gwnaut dri»tâu o ílaen eu Duw,



143, 144, 145 HYMNAU.

Fan dd'wed i'w clyw, Ewch chwi i'r tân,

Am wrthod Un a'ch cadwai'n fyw.

Llon, llon,

A fydd anwyliaid Crist o'r bron,
Llawenydd nefol leinw'r fron

;

Mewn hedd hwy elwir at eu Tad,
I feddu gwlad lle nad oes poen,

Byth gyda'r Oen,mewn llawn fwynhad. *

143 M. N. 8, 7.

Fe'n gwrandewir gan yr Arglwydd,
Pan dderchafwn fry ein llef,

Os raewn ffydd y bydd ein gweddi,

A chan gredu T'wysog nef

;

Fe addawodd i bwy bynag
A wnai geisio gan y Tad,

Yn ei enw gogoneddus,

Y gwnai roddi iddo'n rhad. *

144 M. H. D.

Ein breintiau mawr, mawrhawn bob un,

Ac hyfryd ganwn yn gytun;
Mae'n Tad yn Arglwydd nef a llawr,

A pherthyn i'n Eiriolwr mawr,
Trwy'r hwn, wrth ofyn, cawn yn rhad,

Feudithion gan ein Nefol Dad.
Mawrhawn ein breintiau mawr bob un,

Gan ganu'n hyfryd a chytun.

145 M. N. 8, 7, 4.

Ar.^lwydd, anfon y Dyddanydd,
At dy blant sydd yma'n nghyd

;



HYMNAU. 146, 147

Dysgwyl maent yn enw'r Iesa,

Ei gymdeithas hoff i gyd
;

Arglwydd, cona,

Mewn trugaredd am dy saint.

Agor o ffenestri'r nefoedd,

Edrych wared ar dy blant

;

Gweled rhagor o'ih ogoniant,

Yw yr oll o'n bryd a'n chwant;
Er mwyn Iesu,

Na wrthoda wrando'n cri. *

146 M. N. 6, 4.

Am y newyddion da,

Fy enaid, llaweuha
Eu dod i'th glyw

:

Dymuna mwy o hyd
I bawb sydd yn y byd,
Gael rhan o'r trysor drud,

Sy'n rhad gan Dduw.

O gweddia aml waith

Am weithwyr at y gwaith

O hau yr had;
Os bydd it' wneyd dy ran,

Duw wrendy yn y man,
A chynnyrch gwyd i'r làn

O fewn pob gwlad. *

147 M. N. llau.

Pa beth yw'r arwyddion sydd fry uwch ein

pen ?

Pa'm ddua yr haulweu yn entrych y nen ?



M7 HYMNAU.

Paham y tywylia y lleudd a'r »êr?
Fahaio yr yniysgwyd elfeuuu ein Nír !»

Pan welom ffigysbren yn deilio yn braf,
Fe wyddom mai agos j tymmor yr haf

;

Efelly, pau welom arwyddion y nef,
Gwybyddwn mai agos i ddyfod yw Ef.

Er cymrriHÌnt y nodau a welir bryd byn,
Y daw yr lachawdwr ar gwmwl mawr gwvn>
Fel 'roeJd cyn y diluw— difeddwl pob un,
Efelly bydd hefyd cyn daw \Fub y dyn.

Yn ofer i lawer y nodau a fydd,
>íi fyddant yn denll mai ag'os yw'r dvdd;
Yu uodau ni fyddant i'r rhüi'n, er eu maint,
Ond byddant yn ddigou o arwydd i'r Suint.

Pa beth yw'r sain udgorn aswnia mor fawrf
Ust! dyfod mae'r lesu ! Och ,' gwae ui yu

a w r

!

Pa le yr ymguddiwn ?—un cynnyg ni Iwyddl
O, syrihied y bryniau i'n euddio' o'i wydd !

Y ddysclaer orymdaith sy'n tramwy Irwy'r
nen;

Yr engyl a'r seintiau sy'n cunlyn y Pen :

Y cwmwl a wisga ogonìant di-ail,

t'an's amo yn marchog mae Adda yr Ail.

Nid yn y diffaethwch na'r 'stafell y mae,
Oud fry,megys mellten.yn ngolwg pob rhai

;

Nid mwy y dadleuir nad felly y daw,
fe'aa's lienwir pob mynwes â si'cr'wydd a braw.



HYMÎÍAB. 1 Í8, M9

ftw ! wole fflara danllyd yn j-sgwyd i lawr;

Díalir yr auwir sy'n bod ar y ilawr!

Peidiasant â derbyn efengyl Mab Duw,
A chyiiawn yn ddiau eu dinystr yw.

Yn awv yn gasgledig raae'r Saint bob yr nn,
A chyda eu Brenin uiaent rilì yn gytun

;

'J'eyrnasant am fil u flynyddoedd, a byth,

H(>b elyn i'w blino, naphoen yn eu pliih. *

J48 M. N. 8, 7.

Hyfryd ydyw hun y gweithiwr,

Hyl'ryd gorphwys ar ol taith,

Hyfryd cael rhyw beth o'r diwedd,
Wedi methu lawer gwaith

;

Ond mwy hyfryl ywr wlad ddedwydil,
Sydd yn aros pobl Dduw,

Ar ol crwydro mewn anialwch,

i'n mhlith dreigiau aml ryw. *

Í49 M. N.

TyrM, Ysbryd Glân, tyr'd lawr i'r oedfu hori;

Tyr'd, Ysbrvd Glân, gwna fvnwes pawb va
llon.

Addawwyd gan Enneiniog Duw
I roi'r Dyddanydd cu

;

Ein Nefol Dad,
O daní'on ef 'nawr i nt.

Mae yn arweinydd i ni oll,

Mae'n gysui: in' wrth lyw
;

Mae'n dwyn tystiolaetn dan ein bron,
Ein bod ÿn biaut i Dduw.



ÌÒO, 151 HVMNAU.

Ysbryd Daw, brofasom cyn yn awr;
Ysbryd Duw, ddysgwyliwn etto i lawr.

Mae'n dyt'od gyda gwresog dân,
Mae'n traetbu pethau mawr;

O rasol Dduw, derbynia'm cân,

A danfon ef yn awr. *

150 M. N.

Mor hyfryd yw, cymdeithas hoff y Saint
;

Mor hyfryd yw, cael meddu'r cyfryw fraint.

Cael raeddu cwmni'r Nefol Dad,

—

Mae'n bod Ue mae ei blant;
A l!e bo Duw,
Mae tristwch yn cilio hant;

M.ie hyn yn dâl am ddirmyg byd,
Mae'n goron am bob croes;

Mae baich ein Crist yn rhwydd fel hyn,
Mae'n hawdd ei ddwyn trwy'n hoes.

Hyfryd y w, cael profi'r Ysbryd Glân ;

Hyfryd yw, gwresawgrwydd nefol dân.

O, Arglwydd, tywallt ef yn awr

—

O, yn ei ddoniau doed;
Boed iildo draethu pethau mawr,

Fel mae yn gwneyd erioed. *

(51 M. N.

Efengyl Crist, a elo dros y llawr
;

Efengyl Crist, derbynied bach a mawr.
Cyhoedder yr efengyl hon

1 bob rhyw Iwyth ac iaith
;



HYMNAU. 152, 153

A deued pawb,
1 anldel Duw a'i waith.

Maddeuant i bechadur sydd,

Os gwrendy eiriau Duw;
A bendith ar ol bendith fydd

I'r rhai trwy ffydd sy'n byw.

Efengyl Crist, O newydd da i ddyr. !

Efengyl Crist, O llawenhaed pob uu.

Modd sydd i aehub euog fyd,

A'u dwyn yu un yn Nghrist:

I'a'm ofna dynion yn barhaus ?

Pa'm byddant tuwy yn drist ?
*

152 M, N.

Canwn yn hyfryd,

Mae achos bod yn Uon
;

Carwn ein gilydd,

Mae llid am le'n y fron.

Gwyliwn yn wastad,

Mae'r gelyn o'n naill du
;

Gweddiwn yu ddyfal,

Mae Crist yn eiriol fry.

Byddwn yn fl'yddlon,

Cawn wobr ganddo Ef;
lë, cawn goron

Sy'u nghadw yn y nef. *

153 M. H,

Moliennwch Dduw, yr Arg'wydd mawr,
Ò'r nef a'r lleoedd uwch y llawr

;



133 nyMNAP.

Rhowch iddoglud, eî engyl g'An,

A chwi, ei luoedd, fawr a m&n.

('hwi haul a lloer, rhnwch iddo gloJ,

A'r sêr dirif sydd uwch y rhod
;

Di, nef y nef, rho'th fawl yn hy,

A'r dyfroedd yn yr entrych fry
;

Rho'nt fawl i DJtiw, can's ef yn gu
A archodr1

.
" Boed,'' a hwythau fu

;

A hwynt i bara byth a wnaeth,
<ìan roi 'ynt ddeddf i'w chadw'n gnelh.

Yr Arglwydd, molwch ef o'r llawr,

Y dreigiau, a'r d yfnderau mawrj
Y tan a'r cenllysg, eira, a tharth,

Y gwynt ystormus—«wnant ei arch ;

Y bryniau a'r mynyddoedd gyJ,
C'oed ffrwythlawn, a'r holl gedrwydd druJ :

Bwystfilod, poh anifiil sy,

Ymlusgiaîd a'r asgellog ln
;

Breninoedd daear, pobloedd olî,

T'wysogion, harnwyr, pawh heb goll

;

Gwyr ieuainc a gwyryfon cu.

Henafgwyr, gyda'r llanciau'n llu
;

Gwnewch foli enw'r Arglwydd Ddnw.
Cro's enw dyrchafedigyw;
Ei ardderchogrwyd 1 rhyfeldef
Sydd nwchlaw'r ddaear, uwchlaw'í nef

;

A chorn ei ho'ol dyrchu mae,
Sef mnliant ei holl santaidd raî,

Sef meihion Israel, teulu Dow—
Yr Árglwydd molwch, teilwng yw, *



HYMNAU, lô4, I-

S54 M. N. 7, (i.

Bendithin ni, O Arglwÿda,

A rhoddion oddi fry
;

Yn enn'i' ahwyl lesu,

üy Ysbryd rh<> i »i.

I'tli fedydd eìn b-dyddiwyd,
Er golehi'n beiau'n lân

;

Santei'liiia ni, ean hyny,
A'r Ysbr> d Glân a thân.

Addewaist ti gyfranu,

Ond gofyn ii' mewn flydd;

Rlio i ni ysbryd gweddi,

A chalon ddryllîog brudd.

Iiho nerth i fod yn ffyddlon,

Dod g;iriad yn ein plith,

Fel enffom dy l'eudithii n
A gwisgo'th enw byth. *

Í55 M- N.

Cysura di, O Dad, dy blant;

Gyr ofn byd o'u brvd i bant;
A phan fo eriid ar dy siiut,

Dvsg iddynt gyfiif hyny'n fraint

;

('an's ar ol storom, daw hin deg,

Ac 'nol dwyn croe^, ceir corou chweg.

Os rhoddi di dy Ysbryd Glân,
I'n tywys yn dy wasth yn mluen,
lìyd l pob rhyw groeíau yn y byü,

Yn troi'n bleserau etto'i gyd

;

F



l.'A't, (57, 158 HY.MNA' .

C*n's gwohr in' yn nghadw sv,

Os byddwn fl'yddlawn l'yw i Ti. •

156 M. N.

r.itli \ w'r alwad sydd tr«y'r gwledydd ?

Galwad daor nr boh dyn 1 yw.

Va beth ydyw'r alwad hòno ?

Gnshndddyu i heddwch Dtiw.

t'arier, caner byih am dani ;

Na wrlhoded dynion hon.

Para mao i wahodd heddyw
;

O derhynier l:i yn UD. *

157 M. N.

Ilotfyw trigo gyda'r SHÌnt,

Pan f'o cariad yn eu plilh;

Pyina ydyw'r benaf fraint

A ddymiiuwn feddu bylh.

Yno erys Ysbryd Duw —
Pwy a wr nmr wresog yw ?

Neh dilywedaf ond y Suint;

Gyda lmy y mynal' fjW.

158 M. H.
" Er cof gwnewch hy'n am danaf fi,''

Oedd geiriâu mwyn yr Iesu cu
;

Y bnra ydyw eorflfMab !>uw,

A'r cwpan gwned ri'î \í,U\s yw.

" Bwýtewch, ac yfwch," meddai l rist,

" tër coflfn am fy atigeu trist

;

Gwnewch hyn tirs deiwyf yr ai l bryd

Fün yfwn newvdd »in vn n h\d."



HYMNAt'. 129

ö hyd wrth wneyd â'r ordinhad,

Sy'n cynnwys corfi' ein Crist a'i waed,

Gwnnwn fod mewn cariad yn gytutì,

Gan l'oíìo caiiad Crist ei hun. *

159 M. C.

Gwìad dda sy'n arrs pawb o'r Sahit,

Gwlad licn addewid Duw;
Ni í'ydd o'i mewn un pìa na hainf,

Ond pleser o bob rhyw.

'Ryrn ni yn teithio yno 'nawr,

Er boü ein ífnrdd tjry anial mawr
j

frlae'r heu addewid yn ein cof',

Cawn gyrhaedd yno'n wir.

Betb, cyrhaedd yoo'n wir ?

le, cyrhaèdd yno'n wir.

Be:h, cyrhaedd yno'u wir?
Ié', cyrhaedd yno'n wir.

Mae'r hen addewîd yn ein cof,

Cawn gyrhaedd yno'n wir.

jProphwydyd llawer am y wlad
() ddechreu'r byd byd 'nawr,

Oii'.l buan ca y Saint ei gwel'd,

A gwel'd ei Rrenin mawr.
'llym ni yn teithiu, ÿcc.

Hon ydyw gwlad y llaeth a'r mêl,
A gwlad "winîlainu'dd llawn

;

Gwlad MeeeirgwJedda'nllono hyd
At boh rhyw sypi.ui grawn.

'ilym ni yn teithip, &:c,



Itifl, 1 <

»

I BtS/ttlAtS.

Gwlad yw lle'r aileílwdir tai,

Oncl nid i ereill fyw

;

J>Ie pletiir, onii nid oes fo'n dod
Gaiff fwvta'r Srwvthau gwiw.

'Rvra ni yn teithio, &c.

Fel dyddiau pren bydd dyddiau dyn,
Caiff hîr fwynhau ei waith;

Äi chlyw wylofain yn y wlad,

.Na gwaedd, nac ochain chwaitb.

'Rvm ni yn teithio, &c.

A dyma'r wlad lle'r ptyh üuw,
Cyn g«fyn îddo braidd

;

A'r wlad lle pora'r !lew feì ých,
Lle'r uiia'r oen a r hlaidd.

'Rym ni yn leithio, &c.

Os dyma wlad addewid Uuw,
Mae liona'n *lad i ni

;

A chawn trwy flydd H meddu hyth,

Can's Duw yn eirwir sy.

'Rym ni yn teithio, &c.

íeo m. c
Fe ddylid profi poh peth sydd,

A diil yt hyn f'o'n dda
;

Can'a dyna ywdyledswydd d\n,

A doeth yw'r hwn a'i gwoa.

|6Î M. N. 8, 8, 6.

Edrychais i addewid Duw,
l'a ran o'r byd ca'r saint g>d-fyw,

A Seion yw y Hej



HYMNAC. ]f>2, 163

Af yno wedi cwpla'm gwaitb,

Ac \uo'n wir bydd pen fy uhaith,

Ac yno bydd l'y nhre'.

O, casgled pobl Dduw ynghyd,
A doent o bedwar cwr y byd,

Can's Seion yw eu l!e;

Dewcb yno, canys Duw yn wir

A ddaw i drigo yn y tir,

Lle byddo plant y ne'. *

(62 M. N. 8au.

Draw mae'r gamp, a draw mae'r goron,

Draw mae'r wobr i'r rhai ffyddlon
;

Draw raae tori'r gyched gerwin

—

Draw yn ngwlad y llaetli a'r grawnwin.

Draw inae gorphwys wedi blino,

Draw niae diwedd ar ofidioj

Draw mae'm tynfa yn bresennol,

Draw mae'm gartief yn dragwyddol.

Diaw sy'n dal fy mben i yma,
Draw, mewn helbul, a'm cysura-;

Draw yw'r lle y daw fy Iesu,

Draw yw'r wlad wy'n myned iddi. *

163 M. N.

Ble mae'r wlad, a'i mwynhad,
Rydd eu Tad i'w saint?

Ble mae'r gwin melys rin?

Ble mae'r llaeth llawn o faith ?

Draw, draw ar ben y dailh ?



ìiìi iiymnwu.

(S4 M, N.

D.ieth anç;el i waered i'r byd fi'i lân drîgfá/

I ddweyd íbd oraclau yn nghudd yn Cumorraý
Vn cynnwya cyíiawnder efengvl yr [esn,

"înghyd â chyfammod ca'i fobl eu casglu.

O, lsrael ! O, Israel !

. Trwy'r oll o'cli magwyrydd,
I'ch Arglwydd partowch,

Pan glywch chwi'r hoff newydd.

Mae'n drysor nefolaidd—yn llyfr llawn
bywyd,

LWara o'r ddaear trwy allu yf Ysbryd

;

D'wed eiriaa'r lachuwdwr, eill seintiau eu
credu,

Er dysgwyl yr amser y daw i deyrnasu.

O, Tsrael ! O, Israel !

,
Truy'r oll o'ch magwyrydd,

I'ch Argluydd partowch,

Pan glywch chwi'r hoff newydd.

(iwrandewch, chwi ynysoedd boblogir gan
ddynion,

M:ie pethau tra hvnoJ i'ch aros yr awrhon
;

ÿn Seion raae teyrnas yr lesn'n cynaerthu,

Ymgasgla y cyfiawn, a'r anwir raid drongu.

O, Israel! O, Israel !

Trwy'r oll o'ch magwyryádL
l'cìi Arglwydd partowcli,

Pan alywch chwi'r hoffnewvdd.*



HYMNAU. lG.j, lfìG

165 M. C.

Derhvníwch 'nawr yr Ysbryd Glûn

—

Derhyniwch rodd yfnef;

Trwy ffydd yn unig geìlir cael

Ei ddoniau grasol Ef.

Gofÿnwch am addewicl Duw,
Y drws yn agor sydd

;

Pob bendith y mae Duw yn roi,

IV taera'i lef y rhydd.

Gosoda'r swyddog ei ddwy law,

Er agor drws i'.r nef,

Gan ddweyd, " Derhyniwch :" yna pwy
Fn fyn'd yn wag i dreí ?

Mae eglurhad yr Ysbryd Glâu
Yn sicr i boh un :

Àm hynv, gweddied pawb ar Dduw,
Nes profi hyn eu hun. *

Í6S M. N.

Clod fp i'r dyn gyfrinachodd â'r Arglwydd,
Iesu eheiniodd y Prophwyd mawr hwn

;

Ei l'raint oedd agor yr olaf orchwylíaeth
;

l'trchir ef etlo g;in filoedd, mi wn.

Henífvcli i'r Prophwyd, esgynodd i'r nef-
"
oedd,

Bradwyra threiswyr nîs baeddanl e'n hwy;
'Nghanol y duwiau, gwna waith

O
dros ei

írodyr,

—

Ähgeu ni choncia y gwron byth mwy.



167 hvmn,ut.

<.'lod fo i'w enw—hu farw fel merthyr;
Nefol enwogrwydd byth iddo l'o'n bod ;

Jìir 'staenia ei waed, dywallíwyd gan fwrdd-

wyr,

Holl wlad Illinois, Ira'r ddae'r gán ei glod.

Heaffyab i'r Prophwyd, &c.

Mawr ei ogoniant, a bythol ei urddiad ;

Ceidw'r allweddau am oesoedd diri';

Pfyddlawn a chywii y deiia i'w deymas

—

Coron ga 'n rahlith y prophwydi a fu.

Htnfì'yeh i'r Frophwyd, &c.

Aberth ddwg allan fendithion y nefoedd

—

Am waed y dyn hwn, caiff daear roi iawu !

jDihuner y byd i frwydr cyfiawDder;

Gwel'd y " biawd Joseph'' oll etto a gawn.

Henffych i'r Prnphwyd, Scc. *

(67 M- N.

Pwy sy'n raeddu yr addewîd,

Roes yr Arglwydä o'i Làn Ysbryd,

Yti ei araryw ddoniau hyfryd i

Saiut y Goruchaf Dduw.

Pwy gant ysbryd prophwydoliaeth,

Ffydd, doethineb, a gwybodaetb ?

Pwy lefarant â thafodiailh ?

Saínt y Goiuehaf Dduw.

Pwy trwy'r Ysbryd gân ganiadau ?

] b»y rhoir i wneuthur gwyithiau,

l.icltâu cieifion, a phoh doniau ?

Saint y Goruchaf Dduw.



HYMNAU. ](Ì8

Pwy sy'n meddu apostolion,

A pbrophwydi, ac athiawou,

I berffeithio eu dyseyblíun ?

Saint y Goruchaf Dduw.

Pwy sy'n dysgwyl eydymgasglu
Yn wr perffaith, fel yr Iesu,

A byth gydag ef deyrnasu?
Saint y Goruchaf Dduw.

Pwy, gan hyny, ddylent beunydd,
Fyw'n gytun, a charu 'u gilydd,

Ac i ddiolch i'w Creawdydd ?

Saint y Guruchaf Dduw. *

168 M. N. 8, 7.

Arglwydd grasol, rho'th gynnorthwy
I gyhneddi etto i maes,

Yr efengyl a ddadguddiwyd
Gan yr angel i dy was,

Sef efengyl ag arwyddion,
Hefyd doniau'th Ysbryd Glân,

Er ein tywys ni a'n harwain
Trwy yr anial daitii yn mlaen.

Yr efengyl hon bregethir

Er lystiolaelh i'r holl fyd,

Fod yr amsor braf ar ddyl'od,

Pcin grynhoa Duw ynghyd
Yr holl bethau yn y uefoedd,
Ac ar ddaear hefyd sydd,

Yn ddiogcl yn Nghrist Iesu,

Rhag v storom fawr a fvdd. -—



1G9, 170 HYMNAU.

169 M. N. 7, (>.

Yn Uwyddo mac'r efengvl

Yn gysson trwy'r lioll fyd,

Er cymtnaint ydyw erlid

Yr holl satanaidd lid
;

Mae miloedd o drigolion

Trwy barthau'r byd o'r bron,

Yn talu eu bufydd-dod
I'r wir efengyl hon.

Arwyddion sj'dd yn canlyn
Yn gysson gyda*r rhai'n,

Fel y dywedai'r Iesu

A wisgodd goron ddrain :

Mae Duw'n prysuro'r anisei'

I ddwyn ei waitb i ben,

Fel caííb y rbai gonest

Fwynhau breniniaeth nen. j. h.

170 M. H.

Dood piwh sy'n ofnog, gwan, a thiist,

I ufyddhau i eiriau Crist,

'Rhwn ddaeth i'r ddae'r o'r nefoedd fry,

Er Irel'nu ffordd i'n cadw ni.

Nîd parch a ga'dd gan fyd, ond gwawd,
Er mwyn rhoi bywyd i rai tla^d

;

Ac er ei fwyn gwnaed lluordd ddod
l'w deyrnas ef, i seinio'í glod.

Yr Ysbryd Glân a rydd yn hael

I'r sawi sv'n dod i'w dv i'w g.>el

;



HYMNAU. 171, 172, 173

Ä'r YsbryJ hwn sy'n nerthu'r Saint

I gyfrif pob erlidiau'n fraint. T. H.

17 i M. N. 7, 6.

Chwi, ie'nctycl mawr eich breintiau,

Sy'n Jysgu geiriau Duw,
Myfyriweh lawer ynJdynt,
Ac arnynt byJJwch bywj

Darllenwch etto ragor,

A gweJJiwch lawer iawn,

Ara gael eich gwir oleuo,

ForeuJJvdJ a phryJnawn. b. p.

172 M. N. 8, 7.

Àr^lwyJJ grasol, rho cly YshryJ
1 bob un o honom 'nawr,

Fel y gallom.wel'd yn eglur
Werth y breintiau hidlaist lawr

;

Caél efengyl mewn cyfhiwn<<<j r,

A'i bendithion yn ein pîith
;

Am Jy roJJion gwertbfar ini,

Cei ogoniant génym byth. j. fi.

f73 M. N. 7, 4.

Dyma grefydJ weJi i chael,

Cyn y JiwedJ
;

Hon a Jdwg i'r enaid gwaeì

Wir yroyeledd :

Llwyddo wneìo yn mhoh man,
Yvv fy ngweddi,

Nes y delo'i c-r\ f a'r g\- an
Òll i' chreJu. t. h.



171» 175 IIYMNAT.

174 M. N. 8, 7.

Yr oedd Crist a'i apostolion

Yn pregetbu'n ffyddlon iawn,
Ac yn dangos i droseddwyr

Ffordd yr iachawdwriaeth lawn
;

Pan ddoi atynt ryw bechadur
I ymofyn am ryddhad,

Hwy ddangosent iddo'n eglur

Fl'ordd a ùrefnwyd gan y Tad.

Ni ddywedent, " Dos ffordd yna,"

Ac wrth ereill, " Dos ffordd draw

—

Nad oes cymmaint o wahaniaeth,
Er it' f'od ar ddeheulaw :"

Na, nid felly byth y dysgent
Wrth bechadur i gael byw,

Ond dangosent hwy y gyfraith,

í'el y daeth trwy Ysbryd Duw.

Rhoddent hefyd addewidion

I'r credinwyr fawr a mân,
Sef tystiolaeth o'r efengyl,

Gyda doniau'r Ysbryd Glân :

Mae yr un efengyl etto

Ar y ddaear yn ei grym,

A phob un a wna ei derbyn

E( yn wir ni siomir ddim. T. H.

175 M. N. 8, 7.

Melys ydyw geiriau'r nefoedd,

Hylryd y\v eu sain i'r eiust

;



IIYMNAU. I7Ö

Peidîed neb ihyfygu gwadu
Dun o eiriiiu íesu Grist

:

Yr arwyddion oll sy'n cànlyn
Pob credädyn ddaw i'n plith

;

Fe â'r nef a'r ddaear heibio,
Ond saif geiriau Iesu byth. d. d.

Í76 M: N.

Pwv yw'r un deg hon o'r anialwch sy'n
teithio,

Gan chwilio ara Grist, e.i hanwylyd a'i brvd?
Hon yw'r wir eglwys, priodferctì yr Iesu."
Sy'n Ilwyr roddi heibio bnb delw trwy'r bvd,
A dynion niewn d'ryswch sy'n wastad 'yn

gwaeddi,
A chlychau hen Babel yn gysson sy'n canu,
Fei pe bai eu twyll a'u h'oll fusgnachar ballu,
A Iesu'n teyinasu trwy'r ddaear i gyd.

Y mae rhywswn peraidd yn 'fengyl y nefoedd,
A'r bobl sy'n llawen trwy ddealî y gwir
A'rseintiauddywedantyn Ilwyrbenderfynol,
Try Diiuw ni gyrhaeädwn y bendilhiol dir.

Hen fi'urfiol bruffesyr sy'n'gwaeddi "twy 11

gwelwcb;''

Hunancd ragrithwyr a dd'wed, " mae'n
ddyryswch ;"

Tta gras i ni'n tywallt fath ffrwd o hyfryd-
wcb,

Wrth panfod cwymp twyll oiîeiriadaeth
wrth law.



177 HYMNAU.

O, fenditli, O fendith, mae'r Iesti yn dyfcd,
Fel d'wedai'r prophwydi trwy'r amser o hyd

;

Ac Israel, anwylyd ein Duw,sydd yn dechrefl
Pat'toi ddod i'r wledd sydd i'r cyfiann \n

nghyd

.

'N yr anial ffynnonau beuryddiol sy'n
titrddu,

Feroriaeth nefolaidd o Seion sy'n oanu,
A'r saint a'u holl ddegwm, a'u hcffinm o'u

deutu
;

A hyn brofa'r Arglwydd a'i fendiih i ni,

Mae enw'r Jehofa yn deilwng o foliant,

Ac felly'n Gwaredwr, iawn Brynr o'r bron
;

Henurinid ö Israel y faner a godant,

Gan aìw'r eenedloedd i ddyfbd at' hon.

"Yu snlaen á'r henuriaid, a'r 'fengyl bregeth-
•'" ant, '

A phawb a'u gwrandawant yn hwylus add-

ysgai.t;

Fei hyn gwelèdîgaeth y proffwyd gyflawnant,

Y gareg o'r mynydd ar i'yr leiuw'r ddae'r.

» D. AE I.

177 M. N. 7, 6.

Yn flyddlawp fe fu Joseph
Ac Hyruin Smith ynghyd,

Yn dysgu egwyddoiion
íachaWdwr maw'r y byd

;

Fregethu rtydd a wnaetbairt,

Ac edileirweh dwv8,



HYMNAU. 1.78; 1?9

A hedydd er maddeuanf,
Yr hyn sy'n fawr ei bwys.

Ac arddod dwylaw hefyd,

Er derbyn Ysbryd Duw,
Yr hwn eglura beunydd
Y ffordd i'r nef i ryw

;

Am hyn y cynddemoga
Y gelyn mawr a'i lu,

Am tbd y Saint yn derbyn
• Addewid Iesu eu.

Yn ffyddlawn byùdwn ninnau
: Ag syild'yn weision Du», :

I draethu'n cenadwri

1 ba\vb o ddynoi-ryw,

Fel gallom roddi cy frif'

; Yn Uawen, heb ddim hraw,

Pan gnfib'r llyfrau 'u hagor

Y rhyfedd ddydd a ddaw. t. G.

Í7S M. C.

Ai" làn y d«fr sefyll wnawn,
í wneyd ewyllys üiif,

Trwy gym'ryd ynddo'n Claddu'n llwyr,

Er cael o'r newvdd f'yw.

O, Dduw, pechasom anil wuitli,

• Ond 'difarhawn yn awr,

(ìan olchi'ein pechodau ö'urdd,
' A llawenhau yn fawr,

G«Varidawa di ein gweddi ddwys,
' Gan faddeu'n bai, Ddu'w

;



179, 181) HY.MNAU.

Can's ffrynd pechadur yw dy Fnb

—

Bu farw i ni gael byw.

'Nol rhoi ein pechadurus gyrff

dan y dòn yn nghudd,
1 fywyd santaidd coili wnawn,

Fel rhai o'r bedd yn rhydd.

Efelly, pan gàn udgorn Duw,
Gwna'r saiut lwyr ddryllio'r bedd

;

Cy fodant oll i'r làn yn haidd,
1 feddu hythol beild.

179 M. N. 8, 7.

Wele'th weisîon, Arglwydd grasol,

Wndi dyi'od yma 'nghyd,

I fí.iel trefnu'r hyn a herffayn

I dy deyrnaa yn y byd

;

O, am hyny, dyro'th Ysbryil

Ar ein eynghnr— dyna'n llef,

Fel y byddo'r hyn a drefnir

'Nol ewyllys hur y nef. T. :

180 M. N.

Dcuwch i'r deyrnas,
Deunch i'r deyrnas,

Deuwch i deyinas ein Duw
;

Mae y p irth yn lle-rl \ pen,

A gwahod ' mae B'-enin nen ;

Pa'm na ddeuwch bawb îddi i fyw ?

Mawr \ w ei breint'au,

Mawr >w ei breit>t ; au,

Mwy ì.a dd^ ch'myg uld un dyn

;



HYMNAU. 181, 182

í bwy bynag îddi ddaw,
Rhoir gwybodaeth maes o law,

Fod ei Brenin yn caru pob un. *

|8J W. N. 8, 7.

Llwyddo wnelo'r fwyu efengyl

A'i thystiolaeth trwy'r iioll fyd,

A doed miloedd idd ei derbyn,

Fel bo'nt ddiogel rhag y llid,

A chael derbyn gwir faddeuant
O'u pechoduu'n erbyn Duw,

Trwy ufydd-dod i'r cyfreithiau

lloddwyd gynt gan Iesu gwiw.

Yna derbyn doniau'r Ysbryd,
Fel y d'wedodd Mab y dyn,

Sef llefaru a phrophwydo,
A'r rhai ereill bob yr un

;

A chan hyny gwir ddiolchwn,

Y rhai gawsom y fath fraint,

O gael derbyn y fath roddîon,

Ac addoli gyda'r Saint. T, H.

182 M. N. 8, 7.

Llawer sydd o'th weision, Arglwydd,
Yn ngwahanol fanau'r byd,

Heddyw'n sefjll ac yn dangos
T'fordd yr iachawdwriaeth ddrud

;

Rho dy Ysbryd yn arweinydd
ì'r rhai hyn, ein Nefol Dad,

Fel y caffo llu eu derbyn
Alewn i egîwys Iesu mâi. i, H.

G



183,181 HYMN.u .

(83 M. N. 8, 7, I.

üatv yr araser pryd ceir gweled
Yr holl Saint yn fawr a roân,

WeJi myneJ o r caethiwed,

Gyda'r Iesu'n seinio'r gán
;

Haleliwia,

Atnser tayfryd pan y daw.

Gorfoledda plant caethiwed

Sydd yn myd y cystndd mawr,
Pan gant dderbyn gwir ymwared

Rtaag ÿ pläau ar y llawr
;

HaleliwìB,

Cant deyrnasu gyda'r Oen,

Ni fydd yno ddim un gejyn

I wneyd niwed iddynt hwy,
Ond cydunant gyda'r delyn

T roi clodydd bythol mwy
;

Halelíwia,

Dyma grefydd dâl eu ffordd. t

184 M. N. 8, 7.

Geiriau Duw sydd yn rhagori

Ar bob peth sydd yn y byd;
Nef a daear, hwy ddarfyddant

—

Geiriau Duw a saif ühid;
Pan dywylla'r haulwen ddysclaer,

Pan dry'r lleuad wen yn waed

—

Geiriau'r Iesu, tawy a safart

—

Eu cvfnewid ni f\dd raid.



HYMNAU. 185, 1S6

Er y gwywa y glaswelltyn,

Er y syrtliia'r bìodau lawr,

Ond saif geiriau'r addí'wyn Iesu,

Gwnant i dragwyddoldeb mawr;
Er y toddayr elfenau

Gan y muwr-wres ddydd a ddaw,
Ond am eiriau'r Oen fu farw,

Byth ni sytiant ar un llaw. t. h-

185 M. n.

O, frodyr a chwiorydd llon,

Cydunwn oll yr oedf'a hon
I seinio clod o uchel gân,

I Dduw am roddi 'i Ysbryd Glân.

A gweddiwn arno ef trwy ffydd,

Am roi ei nerth o ddydd i ddydd,
Hyd nes cyrhaeddwn Seion dir,

Lle cawn ddi-dwyddwch, heb ddim ciu,

T. H.

186 M N. 8, 7.

Gwrandaw, Arglwydd, rho fendithion

Yn yr oedfa yma 'nawr,

lllio dy Ysbryd mewn modd nerthol

Er dadguddio pethau mawr

;

Dyro ef yn ysbryd deall,

A gwybodaeth i ni gyd,
Fel y gwnelom dy addoli

Mewu llawn cari'ad, o un fryd. T. H.



187, 188, 189 HYMNA*.

187 M. N. 7, 0.

Dyrna destun newycld etto

I glodfori Breuin nef,

Am roi'r Yslnyd Glân í'n nerthu
'Wneyd ei 'wyllys nefol el';

Para wnelo hnn i'n tvv.'TS

Trwy bnb gofrd sy'n y byd,

N'es «yrhaeddom draw yn Seion,

Lle y cwrdda'r Saint i gyd. T. tí.

(88 M. N. 8, 7, 4.

Clod am grefydd yu ei sylwedd,

Ce's rhyw grsgod ddigon hir;

Mewn tywyllweh bum ers amser,
Gyda'r Saint ces oleu clir;

(,'lod am dano,

Byth mi lynaf gyda'r gwaith. t. u1

.

189 M. N. 8, 7.

Enaid gwerthfawr, tyr'd yn fnan
I gael gafael ar y gwir;

O, nac oeda'r cyfle cyntaf',

Rhag it' oedi yn vhy hir
;

Ufyddha i'r wir efengyl,

Heibio gad bechodau'n llwyf;

Trwy fiyddlondeh a diwydrwydd,
Cei gysuron foreu a hwyr.

frwy'r gwir ddrws dos uiewn i'r gorlan,

Yma cei fendithion mawr,
Addawedig gan ein Harglwydd,
Fan oed'd yma ar y llawr;



HÍMNAÍ'. 100

Tystion ydym ninnau eito

Fjd ei eiriau'n gadarn oll

—

Bod arwyddion 'nawr yn canlyn

Y credinwyr yn ddigoll. T. hií.

{90 M. N. llau.

Sing praises, O brethren, and loudly rejoioe,

For great are our favours, and raany our

j (,ys: .

In union we journey—to Zion we go ;

We'll travel the desert, and conijuer the foe.

Tho' many obstructions against us may ríse,

Let's not be dishearten'd, for greut is the

prize
;

Our heads let us lift— our rescue is near,

In peace shall we end our earthly career.

The sun, and the raoon, and the stars sìiall

darken,
And together shall shake the powers of

heaven :

B.at all this will be but a sign to the faithful,

That the Lord very goori wîll ransom his

people.

How sweet the idea— to live and remain
In the land where the Saviour for ever shall

reign ?

To hope for is sweet, but more sweet to

enioy
A'nd ever inhórit the lcingdom of iov.



191 HYMNAr.

If such we Jo picture tlie " land of the free,"

Inrlustrinus or slothfu), what ought we tobe?
Let'fl labour in earnost, and strength will b«

given.

For our reward is awaiting in lieaven. •

(91 M. N. 8, 7.

What was witness'd in the beavens?
Why, an angel earthly bound.

Had he sometliing with hitn bringing?
Yes— the gospel—joyful sound !

It was to be preach'd in power
Upon carth, the angel said

—

To all men, all tongucs, and nalinns,

That upon its face are spread.

Had not we before the gospel ?

Yes — had several taught by nien.

Then, what is this latter gospel ?

'Tis the first one come again.

This was preach'd hy Paul and Peter,

AuJ by Jesus Christ, the hend

;

This we, latter saitits, are preaching

—

We tlieir footsîeps wish to tread.

Where so loog has becn the gospel ?

Didn't it ever " fall away ?"

Whet became of those neglected?
" God is just"—that's all wc say.

Seek no crop where 'twas not plantt d,

Nor a day where reigns tbe night

;

Now the sunshine bright is bearoing,

Let all creatures tee nright.



IIYMNAl'. 192

192 M. c.

O God, give strength to all thy Saints,

And courage give them too

;

And, O lend them thy mighty hand,
To conquer every foe,

CHORUS.

Then we will march on thro' the world,

Not caring what to meet,
l"i>r soon the wicked shall be low,

And trodden under feet.

Thy Saints are weak, but Thou art strong,

There's all we want in Thee
;

And Thou hast promised us thy aid,

When we united be.

O, guard our footsteps in the wilds,

And guide us day and night

;

Give signs when enemies approach,
And thro' us show Thy might.

We want no cnwards in our ranks,

For ne don't think to yield
;

And for the victory we'll fîght,

Or perish in the field.

We will not perish, tliough we die,

We'll rise to lif'e again
;

God only wants us to be brave,
The battle He will gain.

Thou God, who did'st the sea divide,

And le:l thv people thro',



193, 194 HYMNA.ll.

Tby mighty hand is still the saroe,

And wo do ìtnow it too. v

193 M. N.

Hark ! 'tis Jehovah's call

;

Will you come ?

He now invites you all

;

Will you come ?

Tho' you have sin'd 'gainst Heaven,
Thro' baptisra you'Il ìiave pardon,
And share the blessings giveu,

It' you come.

Hark! 'tis Jehovah's call
;

O, do come :

Iíe now invites you all

;

O, do come.

H''ll send his heayenly Spirit,

And give you tidings thro' it,

That you may liie inherit,

If' you come.

194- M. H.

l'raise God frotn whom all blessings flow,

Praise him, all creatures here below
;

Pràíse him abow, ye heavenly host,

Praise Fathcr, Son, and Holy Ghost.

,1 Dirvi», Hrgraflfyad, Meril)yr-T\(lfll:










